
XIV. évfolyam 13. szám   2008. július 1. 

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának
képviselõ-testülete június 25-én tartotta
soron következõ rendes ülését.

Kedvezõ feltételekkel üdülési lehetõséget biz-
tosít az önkormányzat a III. kerületben élõ
idõseknek Balatonszabadi-Sóstón.

Háromezer látogatót várnak a július 5-tõl
13-ig tartó WTA-tornára a Római
Teniszakadémián.3 21

Ülésezett a képviselõ-testület Világklasszisok a Római Teniszakadémián

7
Üdülési támogatás nyugdíjasoknak

AMegyeri híd utolsó
elemét emelték be jú-

nius 12-én, majd másnap,
június 13-án a hagyomá-
nyokhoz híven söröshordó
gurítással ünnepelték a je-
les eseményt a Hídépítõ
Zrt. munkatársai, az érintett
települések polgármesterei
népes érdeklõ tömeg kísé-
retében. Képünkön: Der-
ce Tamás (középen) Újpest
és Bús Balázs (jobbról),
Óbuda-Békásmegyer pol-
gármestere gurította a hor-
dót az M0-ás északi hídján

BÕVEBBEN A 3. OLDALON

Szerkezetkész Magyarország leghosszabb folyami átkelõje

Hordógurítás a Megyeri hídon

Óbudai Nyár 2008. Humor, hangverseny, hanglemez-bemutató  PROGRAMAJÁNLÓ A 15. OLDALON

A Fõvárosi Önkor-
mányzat nem enged

a rakpart óbudai szaka-
szának augusztus 1-jei
lezárásából. A kerület ve-
zetése keresi a kompro-
misszumos megoldást. 

FOLYTATÁS A 2. OLDALON

Lezárják az óbudai
rakpartot is

Július 1-jén zárva a hi-
vatal. A köztisztviselõk
napján, július 1-jén (ked-
den) a polgármesteri hi-
vatal - az okmányirodák
és az ügyfélszolgálati iro-
da is - zárva tart.

K ét turnusban, július
7-tõl 11-ig és július

21-tõl 25-ig szervez in-
gyenes evezésoktatást
minden korosztálynak az
Óbudai Sportegyesület
Vízitúra Szakosztálya.

INFORMÁCIÓ A 18. OLDALON

Vízitúrák
a Dunán

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

Aszóban forgó 26 hek-
táros terület haszno-

sításának terveit az ön-
kormányzat még nem is-
meri, így arra vonatkozó
álláspontját sem alakította,
s nem alakíthatta ki. A fó-
rum elnevezésében szerep-

lõ kerületi szabályozási
terv (KSZT) a település-
rendezés eszköze, mely
meghatározza egy adott te-
rület fejlesztési lehetõsé-
gét, beépítési paramétereit,
valamint az ott létesíthetõ
funkciókat. A területre je-

lenleg van érvényes
KSZT, mely módosításá-
nak az építési törvényben
szabályozott igen részletes
és idõigényes folyamata
még csak most indult el. 

Fel kell hívnom a tisz-
telt lakosság figyelmét,
hogy az építési törvény a
KSZT-k jóváhagyásá-
nak folyamatát a pol-
gármesterhez rendeli,
így csak a nevemben
rendezett fórumok, véle-
ménynyilvánítási lehetõ-
ségek tekinthetõk hiva-

talosnak és törvényes-
nek. Természetesen ez
nem jelenti azt, hogy a la-
kosság vagy más érintett
szervezet ne szervezzen,
vagy ne szervezhessen fó-
rumokat a nyilvánosság
tájékoztatása céljából,
azonban a hivatalos véle-
ménynyilvánítás lehetõsé-
geinek megvannak a sajá-
tos jogszabályi feltételei.

FOLYTATÁS AZ 5. OLDALON

Következõ számunk jú-
lius 14-én, jelenik meg! 

Nem az önkormányzat szervezte az egyeztetõ fórumot a Toronya utcai Népházban

Újlak II. bánya: a hasznosítási tervek még nem ismertek
Az „Ó-Hegy Hírek” címû újságban és különbözõ szóróla-
pokon meghirdetett, június 26-án a Toronya utcai Nép-
házban rendezett „Újlak II. bánya KSZT egyeztetõ fórum-
nak” nevezett rendezvényt nem Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata hívta össze, ezért az nem is tekinthetõ a
kerületi településrendezés adekvát és hiteles tájékozta-
tó eseményének.
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Önkormányzat

Polgármesteri
fogadóóra
Bús Balázs polgár-
mester fogadóórájának
idõpontja: szerdán 14-
tõl 16.30 óráig. Hely-
színe: polgármesteri hi-
vatal I. emelet 23-as
szoba. (Bejelentkezés
telefonon Stollmayerné
Fazekas Erikánál a
437-8696-os telefon-
számon.)

Alpolgármesteri 
fogadóórák
• Szepessy Tamás (Fi-
desz) polgármester-he-
lyettes fogadóórája:
minden hónap elsõ hét-
fõjén 14-tõl 18 óráig
elõzetes bejelentkezés
alapján (tel.: 437-8693)
a polgármesteri hivatal-
ban (Fõ tér 3. I/23.).
• Puskás Péter (Fidesz)
alpolgármester elõze-
tes bejelentkezés alap-
ján tartja fogadóóráját
(tel.: 437-8688) a pol-
gármesteri hivatalban
(Fõ tér 3. I/34.).
• Szabó Magdolna
(MSZDP) alpolgármester
minden hónap elsõ hét-
fõjén 15-tõl 18 óráig
tartja fogadóóráját a
polgármesteri hivatal II.
emeletén, a 37-es szo-
bában. (Elõzetes beje-
lentkezés a 437-8583-
as telefonszámon.) 
• Szegner László
(MDF) alpolgármester
új idõpontban, minden
csütörtökön 15-tõl 16
óráig a polgármesteri
hivatalban fogadja a
polgárokat. (Cím: Fõ tér
3. II/46. Tel.: 437-8509.)

Fogadóóra
szünet
Szikora Linda, az óbu-
dai Fidesz fõvárosi kép-
viselõje júliusban és au-
gusztusban szünetelteti
fogadóóráját. Észrevé-
teleivel ez idõ alatt e-
mail-en keresheti meg a
képviselõt:
szikoral@bp.hu

Lapzártakor érkezett:
újabb egyeztetés történt
június 23-án a rakpart óbu-
dai szakaszának lezárása ügyében. A többoldalú tár-
gyaláson megállapodás született arról, hogy a Sziget
Kft. saját költségén megtervezteti és kivitelezteti a Fõ-
városi Önkormányzat által lezárni kívánt rakpart sza-
kasz átjáróját a Szépvölgyi útnál, melyre Óbuda-Békás-
megyer polgármestere tett javaslatot két hete.
A Fõvárosi Közgyûlés képviselõi nem ellenezték a le-
zárt szakasz átjárhatóvá tételét, ám világossá vált,
hogy ezen túlmenõen semmilyen segítséget nem nyúj-
tanak a kerületi közlekedési nehézségek enyhítéséért.
Így arra sincs válasz, hogyan kívánja a fõváros a Sziget
alatt keletkezõ parkolási gondokat megoldani.

Bús Balázs polgármester
leszögezte, ez az átkelõ ko-
rántsem oldja meg azt a kri-

tikus óbudai közlekedési problémát, amit a fõpolgár-
mester konok hozzáállása eredményez. Ugyanakkor
Demszky Gábor munkatársa szájából az elmúlt 18 év
legcinikusabb mondata hangzott el, mely szerint a Fló-
rián térnél kialakuló forgalmi dugó a kerület problémája.
(A fõváros úgy érzi, nem felelõs a III. kerületiekért?)
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának vezetése ar-
ra sem kapott feleletet, hogy Demszky Gábor miért tesz
kivételt és miért hajlandó a rakpart lezárását elhalasz-
tani, ha a Red Bull augusztus 20-ai rendezvényérõl van
szó, és miért ragaszkodik konokul a rakpartzárhoz, az
óbudai Hajógyári-sziget rendezvénye esetében.

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Konokul ragaszkodott a
fõváros a június közepi
egyeztetésen a rakpart le-
zárásának augusztus eleji
dátumához, a már meglé-
võ mûszaki tervekre hivat-
kozva. Ez azért különös,
mert a Margit hídtól délre
esõ szakaszon, az itt meg-
tartandó nagy rendezvé-
nyek miatt hajlandónak
mutatkoztak a munkálatok
elcsúsztatására.

Mindezek alapján Bús
Balázs polgármester nem
látja az okát annak, miért
ne lehetne három héttel ké-
sõbb elkezdeni a munkála-
tokat a Margit hídtól
északra esõ szakaszon is.
Ugyanakkor aggályosnak
tartja, hogy a tervek szerint
augusztus 1-jén induló be-
ruházásnak még nincsenek
meg a szükséges, jogerõs
tulajdonosi és vízjogi en-
gedélyei. 

Bús Balázs konstruktív
javaslata szerint a rendez-
vény ideje alatt a fõváros
ideiglenes jelleggel bizto-
sítsa a lehajtás feltételeit a
Szépvölgyi útnál az alsó
rakpartra, egyúttal hang-
súlyozta: amennyiben az
ideiglenes lehajtó kialakí-

tásának tervezési költségei
gondot okoznának a fõvá-
rosnak, akkor a kerület
akár saját anyagi hozzájá-
rulása révén is kész lenne
partnerként együttmûköd-
ni a városrészt fenyegetõ
közlekedési káosz elkerülé-
se érdekében.

Óbuda-Békásmegyer
polgármestere sérelmezte,
hogy a rendezvény alatti
parkolási gondok megol-
dására tett tavaly szeptem-
beri javaslatára a mai napig
nem kapott választ a fõvá-
rostól. Ezzel összefüggés-
ben jegyezte meg, hogy a
jelenleg üresen álló, a Fõ-
városi Önkormányzat ke-
zelésében lévõ, közeli gáz-
gyár területét akár õrzött
parkolóként is lehetne üze-
meltetni a Sziget Fesztivál
idõtartama alatt.

Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzatának veze-
tése kifejezetten sajnálja,
hogy érdemi javaslataik el-
lenére eddig nem sikerült
jobb belátásra bírni a Fõvá-
rosi Önkormányzat illeté-
keseit a kérdésben, noha a
javaslat alkalmas arra,
hogy a fõváros segítséget
nyújtson a kerület lakóinak
és a Szigetre látogatók tö-
megeinek is.

Lehajthatnának az autósok a Szépvölgyi útnál

Lezárják augusztus 1-jén az óbudai rakpartot is

A budai alsó rakparton folyó munkák már most jelentõs fennakadást okoznak a közlekedésben

Több százezer látogatót várnak idén is a Sziget Fesztiválra

Sajtóközlemény 

Átjárót épít a Sziget Kft.
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Magyarország egyik
leginpozánsabb és

leghosszabb, 1862 méter
hosszú folyami átkelõje
öt, egymáshoz kapcsoló-
dó, különbözõ hídszerke-
zetbõl áll. A 61,9 milliárd
forintba kerülõ mûtárgy
leglátványosabb eleme a
Nagy-Duna-ág felett át-
ívelõ, ferdekábeles fõhíd.

Az 591 méter hosszú szer-
kezetet 88 sodronnyal
rögzítették a két, 100 mé-
teres „A betûhöz”. Az
egymástól 300 méterre lé-
võ vasbeton pilonok kü-
lön érdekessége, hogy
egyik szárukban ferde lift,
míg a másikban lépcsõ
vezet a kereszttartókig,
ahonnan viszont már csak

függõlegesen lehet feljut-
ni a csúcsig. A híd rendkí-

vül biztonságos, az elõírá-
soknál is erõsebbre építet-

ték. Az árvíznek és a le-
hetséges földrengésnek is
ellenáll. 

Jelenleg a burkolatok
felvitelét végzik, majd sok
egyéb munkálat mellett
kezdõdhet a korlátok és a
kandeláberek beépítése, a
felületkezelés, a korlátok
és a díszvilágítás szerelé-
se. Az északi oldalon ke-
rékpárutat, a délin gyalo-
gosjárdát alakítanak ki. A
híd áthalad a Szentendrei-
szigeten, út azonban az ott
lévõ ivóvíznyerõ bázis
miatt nem ágazik le. 

Tervek szerint mindez-
zel augusztus végére ké-
szülnek el. A mûszaki mé-
rések és a próbaüzem után
szeptemberben adják át a
forgalomnak az átkelõt.
Az autósok irányonként
két sávban közlekedhet-
nek a hídon, de leállósávot
is építenek. 

Lapzártakor érkezett: Óbuda-
Békásmegyer Önkormányza-
tának Képviselõ-testülete jú-
nius 25-én tartotta soron kö-
vetkezõ rendes ülését a Vá-
rosháza tanácskozótermé-
ben. Mivel a fórumot lapunk
nyomdába adásának napján
tartották, ezért alábbiakban
csak a meghívóban szereplõ
napirendi pontokat áll mó-
dunkban közreadni.

Rendelet módosítások:
a szociális igazgatás-

ra és egyes szociális ellátá-
sokra vonatkozó rendelet;
az önkormányzat 2008. évi
költségvetése; forrás elkü-
lönítés a költségvetésbõl

az informatikai stratégiá-
ból adódó feladatok meg-
valósítására;. az önkor-
mányzati lakások lakbér-
ének megállapítása; a
rendszeres és rendkívüli
gyermekvédelmi támoga-
tásban való részesítés fel-
tételei, valamint a szemé-
lyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti alapellátá-
sok, azok igénybevétele és
az értük fizetendõ térítési
díjak; a szociális tanulmá-
nyi ösztöndíj; a Fischer
Ágoston Óbudai Szociális
Díj alapítása és adományo-
zásának rendje; az önkor-
mányzat szervezeti és mû-
ködési szabályzata; az ön-

kormányzati nyugdíjashá-
zakban lévõ lakások bér-
beadása és lakbérének
megállapítása; a Celer Kft.
alapító okirata.

Az üzletek éjszakai nyit-
va tartásának rendjére vo-
natkozó rendelet (II. fordu-
ló). * Rendelet-tervezet a
jármûvel való várakozás
rendjének szabályozásáról
a III kerület közterületein,
valamint várakozási öve-
zet kijelölése. * AVihar ut-
ca - Vihar köz által határolt
terület övezetmódosítása.
* A Bécsi út - Tímár utca -
San Marco utca -
Szomolnok utca által hatá-
rolt terület Kerületi Szabá-

lyozási Terve. * A békás-
megyeri lakótelep keleti
oldalának Kerületi Szabá-
lyozási Terve. * Vezetõi
megbízás közoktatási in-
tézmények vezetõi álláshe-
lyeinek betöltésére. * Az
Óbudai Nevelési Tanács-
adó vezetõi álláshelyének
meghirdetése. * Óvodai
csoportok indításának en-
gedélyezése a 2008/2009.
nevelési évre. * Oktatási
intézmények pedagógiai
programjának és helyi tan-
tervének elfogadása. * Ok-
tatási, oktatást segítõ intéz-
mények és mûvészeti isko-
lák szervezeti és mûködési
szabályzata. * Nyolcvan
óbudai intézmény világí-
tástechnikai felújítása. * A
KMOP-2008.4.5.1 „Szo-

ciális alapellátások és
gyermekjóléti alapellátá-
sok infrastrukturális fej-
lesztése” címû pályázaton
való részvétel az Óbudai
Gondozási Központ Kis-
korona utcai székhelyének
felújítására, valamint a
szükséges önrész mértéké-
nek elfogadása. * Az Óbu-
dai Kulturális Központ
Nonprofit Kft. alapító ok-
irata. * Neurológiai szak-
rendelés közremûködõi
szerzõdéssel történõ mû-
ködtetése. * Oktatási intéz-
mények tulajdonviszonya-
inak felülvizsgálata a va-
gyonkataszterben. * Javas-
lat a képviselõ-testület II.
féléves munkatervére. 

(Tudósítás következõ
számunkban.) 

Hordógurítás 
a Megyeri hídon

Beemelték a Megyeri híd utolsó elemét, ezzel összeért a
két nagy A betût formázó hídpillért összekötõ szerkezet.
Az M0-ás autópálya részeként épülõ Duna-híd fõ „fela-
data” lesz, hogy mentesítse a közúti teherforgalomtól a
fõváros északi útvonalait és a hidakat. Az építmény be-
kötõútja Békásmegyertõl kicsit északra, Budakalász te-
rületén éri el a Szentendrei utat, míg a pesti oldalon a 2-
es utat szintben nem keresztezve ér partot. 

Egy-egy mondatban a testületi ülésrõl

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

A nyári hónapokban megszaporodnak azok a pana-
szok, melyek a lakóépületekben lévõ üzletek mû-
ködésével, az éjszakai nyitva tartással és szeszes-
ital vásárlást követõ italfogyasztással állnak ösz-
szefüggésben. Az épületben lakókat zavarja az éj-
szakai italozással együtt járó lárma, az ittas embe-
rek viselkedése, a szemét eldobálása. Az önkor-
mányzat a jogszabályok biztosította keretek között
igyekszik bõvíteni azt a jogi eszköztárat, mellyel fel
tud lépni a probléma megszüntetése érdekében.

Fontos tudni viszont, hogy a lakóközösség, a
társasházak közgyûlése is tehet lépéseket a

lakásban lakók nyugalmának érdekében. A tár-
sasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény
értelmében lakóépület esetén a társasház köz-
gyûlése megtilthatja a külön tulajdonban lévõ

nem lakás céljára szolgáló he-
lyiség használata, hasznosítása

módjának megváltoztatását, ha az a társasház
mûködését vagy a lakhatás nyugalmát zavarná.
Ha a lakóépületben lévõ nem lakás céljaira szol-
gáló helyiség megváltoztatott használata jogsza-
bályban meghatározott engedélyhez kötött tevé-
kenységhez szükséges, az engedély akkor adha-
tó ki, ha a hatóság felhívására - harminc napos
határidõn belül - a közgyûlés nem hozott tiltó
határozatot. A közgyûlés a nem lakás céljaira
szolgáló helyiség megváltoztatott használatához
a lakhatás nyugalma érdekében az erre vonatko-
zó külön jogszabályok elõírásainak figyelembe-
vételével kikötött feltételt tartalmazó,hozzájáru-
ló határozatot is hozhat. A társasházak aljában
lévõ üzletek által okozott kellemetlenségek te-
hát elkerülhetõk, ha a tulajdonosi közösség nem

járul hozzá a zavaró helyiséghasználathoz, illet-
ve hasznosításhoz. Aközgyûlés tiltó határozatá-
nak ismeretében a polgármesteri hivatal fel tud
lépni a lakhatás nyugalmát zavaró kereskedõk-
kel szemben.

Bús Balázs polgármester kezdeményezé-
sére, a képviselõ-testület június 25-ei ülésén
alkotott rendeletével korlátozta az üzletek
éjszakai (22 óra és 6 óra közötti) nyitva tar-
tási rendjét. Ahelyi rendelet megtiltja a nyit-
va tartást az üzletek számára az éjszakai
órákban, kivéve, ha az üzemeltetõ nyilatko-
zatával vállalja, hogy 22 óra és 6 óra között
semmilyen szeszesitalt nem árusít.

A polgármester azt reméli a korlátozás beve-
zetésétõl, hogy az éjszaka nyitva tartó üzletek
nem kocsmaként, hanem ténylegesen élelmi-
szerboltként fognak mûködni. 

Korlátozott alkoholvásárlás
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Beruházás – Közlekedés

Hírösszefoglaló: június vé-
géig be kell zárni a Bogdá-
ni úti buszpályaudvart, mi-
vel egy harminc évvel ez-
elõtti adminisztratív hiba
következtében a telek ma-
gántulajdonba került. Bús
Balázs polgármester a köz-
érdekre hivatkozva kisajá-
títaná az értékes területet. 

H ét évig tartó peres-
kedés után a Legfel-

sõbb Bíróság úgy döntött,
az Estivo Kft.-nek ítéli
oda a kaszásdûlõi lakóte-
lep mellett található Bog-
dáni úti BKV buszpálya-
udvar telkét. A történet
szálai harminc évvel ez-
elõttre nyúlnak vissza. A
Fõvárosi Tanács 1979-ben
építette fel az új lakótele-
pet kiszolgáló buszvégál-
lomást. Annak idején ki-
sajátítottak két olyan in-
gatlant, amely az Express
Ifjúsági és Diák Utazási
Iroda kezelésében állt. Az
irodát ugyan annak rendje
és módja szerint kártalaní-
tották, de a kezelõi jog
megszûnését elfelejtették
bejegyezni a földhivatal-
ban. A rendszerváltozás
után valakik észrevették
az adminisztratív bakiban
rejlõ lehetõséget, és az
Express jogutódjaként be-
jegyeztették tulajdonjogu-
kat a telekre. A tulajdono-
si jogokat 1998 óta magá-
nak követelõ Estivo Kft.-
rõl a szemfülességén kí-
vül nem sokat tudni, a hí-
rek szerint egyik résztulaj-
donosa egy liechtensteini

cég. Az Estivo szerepe
legfeljebb annyi a törté-
netben, hogy a Szentend-
rei út mellett fekvõ, áru-
ház vagy irodaház építésre
kitûnõen alkalmas telket
megszerezze, és busás ha-
szonnal továbbadja a
tényleges beruházónak. 

A Fõpolgármesteri Hi-
vatal korábban felajánlott
a cégnek egy azonos érté-
kû csereingatlant, a Tété-
nyi úti üzletközpontot, de
a megállapodás végül
nem jött létre, mivel a fõ-
város vezetése meggon-
dolta magát. 

Az Estivo a jogerõs bí-
rósági döntés birtokában
felszólította a BKV-t,
hogy június végéig ürítse
ki és adja át a buszpálya-
udvart. A kft. ráadásul
viszszamenõleg egymil-
liárd forintot követel a
fõvárostól, amiért a tel-

ket „jogtalanul” használ-
ta. A bírói döntés értel-
mében a környezõ utcá-

kat is meg kell szüntetni.
Mint arról már hírt ad-
tunk, Bús Balázs, Óbu-

da-Békásmegyer polgár-
mestere május 20-án fel-
szólította Demszky Gá-
bor fõpolgármestert,
hogy haladéktalanul in-
tézkedjen az ingatlan ki-
sajátításáról, mivel a III.
kerület lakói számára lét-
fontosságú a buszvégál-
lomás megtartása. A fõ-
város erre a kérésre egy-
elõre nem reagált. 

A kerületi önkormány-
zat kezében azonban ma-
radt még egy adu: a fõ-
városi szabályozási ke-
retterv szerint a telek
csak tömegközlekedéssel
kapcsolatos építmények
elhelyezésére szolgál, és
a kerület nem támogatja
ennek megváltoztatását.
Bús Balázs kilátásba he-
lyezte azt is, hogy vál-
toztatási tilalmat ren-
delnek el a területre, ami
legfeljebb három évre
minden további építke-
zést meggátolna.

Adminisztratív hiba miatt került magánkézbe a Bogdáni úti buszpályaudvar

Elperelt buszvégállomás

Az M0-ás keleti szektorának és északi hídjának (Me-
gyeri) átadása után korlátoznák a 12 tonnás
össztömegnél nagyobb tehergépkocsik behajtását
Budapest egész területén - olvasható a formálódó te-
herforgalmi stratégiát tartalmazó szakmai anyagban.
A tilalom életbe lépésével például a Hungária körútról
jövõ januártól eltûnnének a nehéz-teherjármûvek. A
korlátozásról és a díjzónák átalakításáról idén már
döntött a Fõvárosi Közgyûlés. Mivel azonban az ön-
kormányzatoknak nincs felhatalmazása behajtási dí-
jat szedni, törvényességi észrevételt nyújtott be a köz-
igazgatási hivatal. Július közepéig a kerületekkel, a ci-
vil és érdekvédelmi szervezetekkel egyeztetnek, a
stratégiáról pedig októberben dönthet a közgyûlés.

Bécsi Corner néven
irodaházzá alakítják

át az évek óta üresen ál-
ló, egykor az újlaki is-

kolának helyet adó épü-
letet a Bécsi út - Kolosy
tér-Lajos utca sarkán. A
kivitelezést tavaly no-

vember végén kezdték
el, az új irodaház a ter-
vek szerint 2009. április
30-ig készül el.

Irodaházzá alakítják át az egykori iskolát

Kép a századforduló környékérõlTeherautó-stop
FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Június 21-tõl szünetel a
vasúti forgalom az óbudai
vasútállomás és a Nyugati
pályaudvar között az észa-
ki összekötõ vasúti híd
felújítása miatt. A vona-
tok szeptember 21-ig a
Margit híd és Kaszásdûlõ
között a HÉV-vonalon szál-
lítják az utasokat, így az
Esztergom-Budapest vonal
végállomása a Margit híd.

AMargit híd budai
hídfõ és a Nyugati

pályaudvar között a 4-es
és a 6-os villamossal
mindkét irányban, a 26-os
autóbusszal egy irányban
közlekedhetnek érvényes
vasúti bérlettel, míg a pes-

ti oldal utasai a 3-as met-
róval a Nyugati pályaud-
var és Újpest-Városkapu
állomások között mindkét
irányban megtehetik
ugyanezt. Azoknak, akik

metróval utaznak, a vasút-
társaság pénztáraiban
M3-as feliratú bélyegzõ-
vel látják el a bérleteket és
a menetjegyeket. A korlá-
tozás ideje alatt a BKV

szintén elfogadja a lezárt
szakaszra érvényes vasúti
jegyeket, bérleteket és
utazási igazolványokat.

A korlátozás várhatóan
szeptember 21-ig tart.

HÉV-síneken jár az esztergomi vasút

D ietz Ferenc, aki
egyben Szentendre

polgármestere, elmondta,
hogy a 11-es út jelenleg
is túlterhelt, naponta 33
ezer gépkocsi halad át
rajta, és reggelente szinte
állandó itt a több kilomé-
teres dugó. A Megyeri

híd átadása után számítá-
sok szerint napi 58 ezer-
re növekszik a kocsiszám,
amihez további 12 száza-
lékos többlet várható a
Margit híd felújítása mi-
att. Mindez olyan kaoti-
kus közlekedési helyze-
tet vetít elõre, aminek

nem csupán forgalom-
technikai, hanem káros
környezeti és társadalmi
hatása is lehet, ennek ke-
zelésére pedig jó elõre fel
kell készülni - tette hoz-
zá.

Az érintett települések
a kérdés megoldását sür-
getve már több alkalom-
mal is az illetékes tárcá-
hoz fordultak, ám mind-
eddig nem kaptak érdemi
választ arra, miként kí-
vánja a kormányzat ke-
zelni a helyzetet. Ezért

alakult most meg 18 ön-
kormányzat, illetve civil
szervezet kezdeményezé-
sére az egyesület - mond-
ta az elnök.

A szervezet egységes
álláspont kialakításával
kíván fellépni a Megyeri
híd átadását követõ, a pi-
lisi és a Budapest északi
agglomerációjához tarto-
zó települések vonzás-
körzetében várható köz-
lekedési káosz megelõ-
zésére, illetve feloldásá-
ra. Ez ügyben egyeztetõ

tárgyalásokat kezdemé-
nyeznek a közlekedési
tárcával.

Az alakuló ülésen részt
vett a Közlekedési, Hír-
közlési és Energiaügyi
Minisztérium fõosztály-
vezetõ-helyettese. Arra a
kérdésre, készültek-e ter-
vek a Megyeri hídhoz
kapcsolódó elterelõ, te-
hermentesítõ utak építé-
sére és mekkora összeget
szán erre a tárca, a mi-
nisztérium képviselõje
nem kívánt válaszolni.

M0-ás Érdekvédelmi Egyesület alakult

Autóáradat zúdulhat a 11-es útra a Megyeri híd miatt
Lapzártakor érkezett: a szeptemberre elkészülõ M0-ás
híd miatt a 11-es útra zúduló többletforgalom kezelésé-
nek elõsegítésére az érintett önkormányzatok részvéte-
lével M0-ás Érdekvédelmi Egyesület alakult június 23-
án Szentendrén - közölte Dietz Ferenc, az új szervezet
elnöke. Az egyesület alelnöke Bús Balázs lett.

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Mint minden más szabá-
lyozási terv készítése so-
rán, az önkormányzat ez
esetben is nagy figyelmet
fordít majd a lakosság
véleményére és a korrekt,
szakmai alapokon, és nem
rémhíreken, információhi-
ányon alapuló tájékoztatá-
sára. 

A lakosság félretájékoz-
tatására, esetleg felbujtásá-
ra irányuló kezdeménye-
zésekkel sem most, sem a
késõbbiekben nem tudok
azonosulni. Meggyõzõdé-
sem, hogy az ilyen jellegû
hangulatkeltõ akciók sem

a lakosság, sem az önkor-
mányzat érdekeit nem
szolgálják. 

Az említett KSZT-mó-
dosítás jelenleg az elõze-
tes véleménykérés idõ-
szakában van. Ennek so-
rán az önkormányzat hiva-
talos lapjában, az Óbuda
Újságban írásos tájékoz-
tatás formájában fogom
a lakosság és a különbö-
zõ érdekképviseleti szer-
vek, szervezetek figyel-
mét felhívni a terv készí-
tésének elindítására. E
felhívás alapján lehetõ-
ség lesz arra, hogy - a
megfelelõ információk

birtokában - az érintet-
tek a tervvel kapcsolatos
javaslataikat, észrevéte-
leiket elõzetesen megte-
gyék. 

Természetesen ebben
még korántsem merül ki a
helyi lakosság és más érin-
tettek véleményezési lehe-
tõsége. A tervek szakmai
és szakbizottsági egyez-
tetései után, az egy hóna-
pos közzététel ideje alatt
és az önkormányzat által
szervezett hivatalos fóru-
mon mód nyílik majd
arra, hogy a tervekkel
kapcsolatban minden
érintett személy és szer-

vezet kifejthesse vélemé-
nyét. 

Mindezek alapján is-
mételten szeretném
hangsúlyozni, hogy Óbu-
da-Békásmegyer Önkor-
mányzatának Képviselõ-
testülete csak a helyi la-
kosság véleményének is-
meretében, a megfogal-
mazott észrevételek fi-
gyelembevételével és
mérlegelésével tud és
szándékozik döntést hoz-
ni, rendeletet alkotni a te-
rületre vonatkozó szabá-
lyozási tervrõl.

Bús Balázs
polgármester

Nem az önkormányzat szervezte az egyeztetõ fórumot a Toronya utcai Népházban

Újlak II. bánya: a hasznosítási tervek még nem ismertek

Honlapunk egy vizs-
gálat szerint gazdag
szolgáltatási palettája
okán arra érdemes,
hogy az e-kormány-
zat kiépítése kapcsán
más önkormányzatok
is felhasználhassák a
benne lévõ megoldá-
sokat hasonló olda-
lak felépítéséhez.
A Miniszterelnöki Hiva-
tal és a Kopint-Datorg
Zrt. közösen az önkor-
mányzati e-szolgáltatá-
sokat megvalósító jó
gyakorlatok elõmozdít-
sa érdekében megvizs-
gálta a hazai helyható-
ságok oldalit, így az
obuda.hu weboldalt is.
„A www.obuda.hu hon-
lap az elérhetõ szolgál-
tatások széles köre mi-
att feltétlenül méltó ar-
ra, hogy gazdái más
önkormányzatokkal is
megosszák tapasztala-
taikat” - írják.
Úgy vélik, fontos lenne,
hogy a kölcsönös elõ-
nyök kihasználása ér-
dekében részt vennénk
a Bevált Gyakorlatok
Mûhelye munkájában
és hozzájárulnánk az
e-kormányzat minél
gyorsabb hazai fejlesz-
téséhez, az élenjáró,
magas színvonalú, ha-
tékony és olcsóbb köz-
ponti és helyi admi-
nisztráció kialakulásá-
hoz.

obuda.hu

Példaértékû 
Óbuda honlapja

obuda_13.qxd  6/25/2008  4:00 PM  Page 5



2008/13. szám6
Egészségügy

A fejlett európai országok-
ban - így Magyarországon is -
a szív- és érrendszeri beteg-
ségek (a szívinfarktus, az
agyvérzés, az érszûkület) ve-
zetõ haláloknak számítanak.
Hazánkban a halálozások
több mint 50 százaléka ve-
zethetõ vissza az elõbb emlí-
tett okokra. 

Az érelmeszesedés
hosszú évtizedek

alatt, csendben, alattomo-
san fejlõdik ki. Panaszokat,
észlelhetõ tüneteket csak a
késõi fázisban okoz, ami-

kor már a komplikált terá-
pia, vagy a mûtéti beavat-
kozás sem mindig segít.
Legtöbbször csak akkor
kezdünk el foglalkozni
egészségünkkel, amikor
magas vérnyomást, vagy
magas koleszterin szintet
észlel orvosunk. Azonban
ezek, a korainak vélt fi-
gyelmeztetõ jelek az in-
farktuson átesettek keve-
sebb, mint a felénél jelent-
keznek, vagyis a súlyos
szív- és érrendszeri meg-
betegedések többsége
elõzmény nélkül követke-

zik be. A TensioMed Arte-
riograf segítségével korai,
tünetmentes állapotban ki-
mutathatók az érelmesze-
sedés kezdõdõ jelei, az ér-
fal rugalmasságának csök-
kenése, mûködészavara.

Ezek ismeretében meg-
határozható az egyénre
szabott hatásos terápia,
amely jó esélyt ad a súlyos
szív- és érbetegségek elke-
rülésére. A szûrõvizsgálat
gyors és teljesen fájdalom-
mentes.  

Elõjegyzés telefonon
történik, a 388-9180-as te-
lefonszám 133-as mellé-
kén. 

A vizsgálat térítésköte-
les, melynek díja: 6.000 fo-
rint.

Helyszín: Óbuda-Békás-

megyer Egészségügyi
Szolgáltató Kht., 1032 Bu-
dapest, Vörösvári út 88-
96.

A vizsgálatot dr. Beke
Eleonóra belgyógyász
szakorvos végzi.

Szûrések
szeptembertõl
Az Óbuda-Békásme-
gyer Egészségügyi
Szolgáltató Kht. felhívja
az érdeklõdõk figyel-
mét, hogy a márciustól
heti rendszerességgel -
szakterületektõl függõ-
en szerdánként és pén-
tekenként - indított szû-
rõnapok júliusban és
augusztusban szünetel-
nek. Szeptembertõl a
rendelõintézet folytatja
kezdeményezését. A
részletes õszi program-
ról az Óbuda Újságban
értesítjük az egészsé-
gük iránt elkötelezett
polgárokat.

A kht. vezetõsége

Októbertõl San Marco
Szabadegyetem
Az óbudai San Marco
Szabadegyetemen nyá-
ri szünetet tartanak, a
legközelebbi program
októberben lesz. (A ko-
rábbi elõadások elérhe-
tõk a www.cseppek.hu
weboldalon.)

Röviden
• Kábítószerügyi Egyez-
tetõ Fórumot rendeztek
június 18-án a Városhá-
za tanácskozótermé-
ben.
• Óbuda-Békásmegyer
egészségügyi helyze-
tét tekintették át az
Óbudai Orvosklub ren-
dezvényén, június 18-
án az Óbudai Gondozá-
si Központ nagytermé-
ben a városrész veze-
tõi, egészségügyi irá-
nyítói, orvosok, szak-
dolgozók.

Természetgyógyász 
fórum szünet
Júliusban és augusz-
tusban nem lesz termé-
szetgyógyászati fórum
a Békásmegyeri Közös-
ségi Házban, ahol min-
den hónap utolsó kedd-
jén gyûlnek össze a té-
ma iránt érdeklõdõk.

Fontos az érelmeszesedés korai felismerése

Mi az Arteriograf?

EGYNAPOS SEBÉSZET. Az Óbuda-Békásmegyer Egészségügyi Szolgáltató Kht. felhívja
az olvasók figyelmét, hogy az egynapos sebészeti eljárásról érdeklõdni lehet telefo-
non a 388-9180-as telefonszámon, személyesen rendelési idõben az érintett szakren-
delésen, illetve az egynapos@obudairendelok.hu e-mail-címen

Az Óbuda-Békásmegyer Egészségügyi Szolgáltató
Kht. tájékoztatja tisztelt betegeit, hogy a Vörösvári
úti rendelõintézetünkben bõvítettük a telefonos illet-
ve a személyes idõpontkérés idõtartamát.
Telefonon a 388-8384-es és a 388-7760-as szá-
mon hétfõtõl péntekig 7.30-tól 15 óráig jegyeztethe-
tik elõ magukat rendeléseinkre, illetve személyesen
hétköznapokon 6.45-tõl 20 óráig kereshetik fel be-
tegfelvételi részlegünket elõjegyzés ügyében.

A kht. vezetõsége 

Bõvült az elõjegyzés a Vörösvári úti
járóbeteg-szakrendelõben

Ismét lehetõség van gyer-
mekek szemészeti vizs-

gálatára a III. kerületben. A
rendelés helyszíne a Cso-
bánka téri szakrendelõ sze-
mészeti osztálya. Telefonos
elõjegyzés a 454-7516-os
telefonszámon. Felnõtt be-
tegek szemészeti ellátását is
korszerû diagnosztikai és
terápiás mûszerekkel vég-

zik. Az ellátás ingyenes, ér-
vényes taj-számmal bárki
igénybe veheti, akár terüle-
ten kívüli betegek is beuta-
ló nélkül. Nyitva tartás: hét-
fõ-csütörtök 8-tól 12 és 14-
tõl 18 óráig. Pénteken 8-tól
13 óráig.

Dr. Szentkirályi Béla
részlegvezetõ 

szemész orvos

Gyermekek szemészeti vizsgálata

M inden hétköznap
10-tõl 18 óráig

várjuk mindazokat, akik a
droghasználattal kapcso-
latban szeretnének hiteles
információkat kérni, illet-
ve azokat a szenvedélybe-
tegeket, akik életében
gonddá vált a szerhaszná-
lat, és ezzel kapcsolatban
szeretnének bármiféle se-
gítséget kapni. Progra-
munkba bárki, bármiféle
konkrét cél nélkül is be-
kapcsolódhat, gyors és
egyszerû segítséget igény-
lõ problémákkal is.

Szolgáltatásaink: szo-
ciális munka; egyéni
esetkezelés; szociális
ügyintézés; pszichiátriai
segítségnyújtás; gyógy-
szeres kezelés, pszicho-
lógiai és életvezetési ta-
nácsadás; konzultáció
(egyéni és családi); am-
buláns rehabilitáció; jog-
segélyszolgálat; józan-
ságmegtartó csoport;
hozzátartozói csoport
(keddenként 18 órától).
(Cím: Lukács György ut-
ca 3. Tel.: 454-0876, e-
mail: kekpont@obu-
dapgh.t-online.hu

Pászli Lívia
koordinátor

Szerhasználat
nélkül élni

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata Képviselõ-
testületének javaslatára,
a III. kerületben bejelen-
tett állandó lakcímmel
rendelkezõ, nyugdíjkorha-
tárt elért idõseknek ked-
vezõ feltételekkel üdülési
lehetõséget biztosítanak
Balatonszabadi-Sóstón.

I. turnus: augusztus
18-tól 24-ig.

II. turnus: augusztus
24-tõl 30-ig.

Elhelyezés 2 ágyas
szobákban.

Részvételi díj: 26.000
forint, azaz huszonhat-
ezer forint/turnus/fõ,
mely tartalmazza a tel-
jes ellátást és a fakulta-
tív programot.

Jelentkezni kizárólag
írásban lehet, telefonos
elérhetõség, pontos lak-
cím és turnus megjelölé-
sével az Óbudai Gondo-
zási Központnál, a titkár-
ságon (1036 Bp., Kisko-
rona utca 3.), vagy a je-
lentkezõ lakcíméhez leg-
közelebb esõ Gondozási
Központ vezetõjénél. 

(Bõvebb információ a
250-1552-es vagy a
453-0118-as telefonszá-
mon kérhetõ.)

I. sz. Gondozási Köz-
pont: 1033 Bp., Harrer
Pál utca 4. * II. sz.
Gondozási Központ:
1037 Bp., Harang utca
1. * III. sz. Gondozási
Központ: 1038 Bp., Ví-
ziorgona utca 12. * IV.
sz. Gondozási Köz-
pont: 1039 Bp.,
Hatvany Lajos utca 1. 

Jelentkezési határidõ:
július 25-éig.

Pszichológiai
rendelés
Az Óbuda-Békásme-
gyer Egészségügyi
Szolgáltató Kht. tájé-
koztatja a kerület lako-
sait, hogy a neurológiai
osztályon felnõtt pszi-
chológiai rendelést le-
het igénybe venni. Dr.
Agárdiné Malek Zsu-
zsanna klinikai szak-
pszichológus rendelési
ideje: hétfõn, kedden és
szerdán 14-tõl 20, csü-
törtökön és pénteken 8-
tól 14 óráig. (Bejelent-
kezés a 388-9180-as
telefonszám 132-es
vagy 127-es mellékén.)

DélUtán
Idõsek és 45 év felettiek
díjmentes lelkisegély
szolgálata a 06-80-200-
866-os számon napon-
ta, hétvégén és ünnep-
nap is 18-tól 21 óráig
hívható. * Orvosi ta-
nácsadás minden má-
sodik szerdán. * Jogi és
betegjogi tanácsadás
minden hónap elsõ és
harmadik csütörtökén. *
Családi, párkapcsolati,
szomszédsági konflik-
tuskezelés (mediáció) a
06-30-377-9030-as
számon vagy e-mail-en:
mediacio@delutan.hu.

Lakásügyek
Ingyenes jogi tanács-
adás a Menhely Alapít-
ványnál lakással, lakha-
tással kapcsolatos
ügyekben, a lakásvesz-
tés megelõzéséért. La-
káscsere és -adásvétel
feltételei, ügymenete;
lakhatást érintõ kérdé-
sek (adó, illeték, ha-
szonélvezet, öröklés);
lakáseladás, -vétel, -
csere buktatóinak kike-
rülése; adásvételi, cse-
re, ajándékozási, bérleti
szerzõdések vélemé-
nyezése. (Telefonos ta-
nácsadás, idõpont-
egyeztetés hétköznap
12-tõl 14 óráig. Tel.: 06-
20-269-9838-as tele-
fonszámon.)

Üdülési támogatás nyugdíjasoknak

A Magyar Vöröskereszt Bu-
dapest Fõvárosi Szervezete
júliusban az alábbi idõpon-
tokban és helyszíneken szer-
vez nyilvános véradásokat.

J úlius 5-én 11-tõl 17
óráig: a T-Com Gye-

reksziget véradó sátrában
(Hajógyári-sziget). * Jú-
lius 6-án 11-tõl 17 óráig:

a T-Com Gyereksziget
véradó sátrában (Hajó-
gyári-sziget). * Július 8-
án 14.30-tól 18 óráig: a
Szentlélek téren, a véradó
kamionban. * Július 21-
én 14-tõl 18 óráig: a
Szentlélek téren, a véradó
kamionban. * Július 25-
én 14-tõl 18 óráig: az
Auchan Aquincumnál, a

véradó kamionban (Szent-
endrei út 115.).

Ha Ön egészséges, el-
múlt már 18 éves, de
még nem töltötte be a 60.
életévét és úgy érzi, hogy
segíteni tud a rászoruló
betegeken, jöjjön el a
véradásra! Személyi iga-
zolvány (lakcímkártya)
és taj-kártya szükséges.

Adj vért és ments meg három életet!

A III. kerületben mûködõ
Kontakt Alapítvány - mely
elsõsorban munkaerõ-pia-
ci humánerõforrás fejlesz-
tési területen tevékenyke-
dik - nõknek indít pályáza-
tot Puzzle Program néven. 

P uzzle Program - Min-
denkinek megvan a he-

lye: ebben 50 év fölötti állás-
keresõ nõk és GYES-rõl visz-
szatérõ anyák vehetnek részt.

Az elsõ célcsoportbeliek-
nek baby-sitter tanfolyamot
szerveznek, és vállalkozói is-
mereteket kapnak ahhoz,
hogy szociális vállalkozóként
gyermekfelügyeletet láthassa-
nak el a második célcsoport
gyermekeinél. További segít-
séget jelenthet a néhány év
alatt elavult ismereteik (nyelv,
informatika) felelevenítése,
frissítése, az önismereti és sze-
mélyiségfejlesztõ tematikus
csoportok, az álláskeresõ tré-
ning. Ezt követõen magán
munkaközvetítõk bevonásá-
val egyénre szabott tanács-
adásra épülõ aktív álláskere-
sést követõen a célcsoport tag-
jai „kilépnek” a nyílt munka-
erõpiacra.

Szolgáltatások: munkavál-
lalási tanácsadás; * önismereti
csoportfoglalkozások; * állás-
keresési technikák; * álláske-
resés segítése; * ingyenes
internetezési lehetõség állás-
kereséshez; * képzési lehetõ-
ségek.

Szolgáltatásaik és a prog-
ramban való részvétel ingye-
nes.(Idõpont: hétfõtõl pén-
tekig 9.30-tól 14.30-ig
Cím: Bécsi út 213. Telefon:
439-0432, 06-20-263-
5565. E-mail:puzzle.kon-
takt@gmail.com)

Álláskeresés
nõknek

DÍJMENTES KÉPZÉ-
SEK. Ingyenes képzés ál-
lami támogatással a köz-
igazgatásból elbocsátott
köztisztviselõknek és köz-
alkalmazottaknak: angol
nyelvvizsga-elõkészítõ;
szoftverüzemeltetõ; ingat-
lanközvetítõ és társasház-
kezelõ egyben. (Jelentke-
zés: Danuvia Stúdió Bt.,
1032 Budapest, Kiscelli
utca 80.Tel/fax: 250-4813,
e-mail: ds@danuviastu-
dio.t-online.hu)

A Prof. Dr. Kováts István Alapítvány budapesti illetõségû, súlyosan mozgáskorlá-
tozott fiatalok támogatására pályázatot hirdet, mely tanulmányok folytatásához, köz-
lekedéshez, lakhatási illetve munkavállalási feltételek megteremtéséhez szükséges
tárgyi eszközök vásárlásához hozzájárulásként igényelhetõ. Az alapítványtól pá-
lyázható összeg nem lehet több a pályázati cél költségének 25 százalékánál, de
legfeljebb 45 000 forint. Pályázni a 40. életév betöltéséig lehet. A pályázathoz mel-
lékelni kell a súlyos mozgáskorlátozottság tényét igazoló orvosi igazolásokat, vala-
mint a családban együtt élõk 2007. évi jövedelemnyilatkozatait. A névvel, címmel és
telefonszámmal ellátott pályázatokat a Prof. Dr. Kováts István Alapítvány, 1052 Bu-
dapest, Városház utca 9-11. címre kérik beküldeni 2008. augusztus 31-ig. Minden
pályázó 2008. október 31-ig értesítést kap a kuratórium döntésérõl. A díjakat a nyer-
tes pályázók a Fogyatékosok Napja fõvárosi rendezvényén vehetik át.

Pályázat mozgáskorlátozott fiatalok támogatására

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Pályázat

Budapest III. kerület Óbuda-Békás-
megyer Önkormányzata pályázatot ír
ki az iparosított technológiával
épült lakóépületek energia-megta-
karítást eredményezõ felújításá-
nak, korszerûsítésének támogatá-
sára a képviselõ-testület által több-
ször módosított 9/2000. (IV.10) ren-
delete alapján az alábbiak szerint.

Az önkormányzat a támogatást a la-
kóépületek felújításának bekerülési

költségeihez vissza nem térítendõ támo-
gatásként - egyszeri megítélt összegként -
nyújtja a tulajdonosok részére a jelen pá-
lyázatban foglalt feltételekkel. 

I. A pályázók 
és pályázható munkák köre

Pályázók köre:
„Panel-Program”, amely Budapest III.
kerület Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzata közigazgatási területén lévõ,
1992. július 1. elõtt kiadott építési enge-
dély alapján iparosított technoló-
giával épült társasházak, lakásszö-
vetkezeti épületek illetve önkor-
mányzati lakóépületek tulajdono-
saira vonatkozik.
Ezen pályázaton olyan társashá-
zak, lakásszövetkezetek indulhat-
nak, melyek 800-900 lakással tud-
nak egyszerre pályázni.
Támogatható tevékenységek
köre: a támogatás az alábbi, a fel-
újítási koncepcióban indokolt, ki-
mutatható energia-megtakarítást
eredményezõ munkálatokra igé-
nyelhetõ, azonban az önkormány-
zat azokat a pályázatokat kívánja
támogatni, melyek a felsorolt te-
vékenységek közül az I., II., és IV.
pontokban foglaltak mindegyikére
pályáznak, míg a III. pontban fog-
laltak tekintetében  az önkormány-
zat opcionális lehetõséget biztosít
a benyújtásra.
I. Nyílászárók energia-megtakarítást
eredményezõ felújítása vagy cseréje:
a./ Az épület külsõ nyílászáróinak ener-
gia-megtakarítást eredményezõ felújítása
vagy cseréje a lakások legalább 90 %-
ában, a nyílászáró cseréhez kapcsolódó-
an, amennyiben a nyílászáró szerkezeti
részét képezi a szakipari fal, annak cseré-
jével együtt. Ezzel egyidejûleg a cserélen-
dõ, felújítandó nyílászárók esetében a
külsõ árnyékoló szerkezetek elhelyezése
is támogatható, de egy adott homlokzati
oldalon valamennyi érintett nyílászáróra
fel kell szerelni.
b./ Alépcsõházak és az egyéb közös fûtött
helyiségek (pl. közös tárolók, stb.) külsõ
nyílászáróinak energiatakarékos felújítá-
sa vagy cseréje 100%-ban. A lépcsõházi
nyílászárók felújítása vagy cseréje esetén
a lépcsõházak hõ- és füstelvezetésének
korszerûsítését is el kell végezni.
A fenti I. b) pontban leírt munkálatokra
csak abban az esetben lehet pályázni, ha a
I. a) pontban leírt munkákat a pályázó
már korábban elvégezte, vagy a jelen pá-
lyázatban végzi el, vagy a lakások nyílás-
zárói a pályázat benyújtásakor már kielé-

gítik az érvényben lévõ hõtechnikai elõ-
írásokat.
Amennyiben a pályázattal érintett lakó-
épület külsõ nyílászáróinak legalább a la-
kások 90 %-át érintõ cseréje, energiataka-
rékos felújítása már korábban ezen (LA-2
végû kódszámon megjelölt) pályázat ke-
retében megvalósult, a fennmaradó - bi-
zonyítottan a korábbi pályázat tárgyát
nem képezõ - nyílászárók cseréjére, ener-
giatakarékos felújítására is lehet pályázni.
II. Homlokzatok és födémek hõszigetelése:
a) Az épület valamennyi homlokzatának
hõszigetelése.
b) Homlokzati (egy vagy mindkét) végfa-
lak hõszigetelése.
c) Az utolsó fûtött lakószint feletti födém
teljes felületének (fölsõ síkjának) hõ- és
vízszigetelése, ha az épület lapos tetõs
szerkezetû, vagy hõszigetelése és magas-
tetõ kialakítása, amennyiben a tervezett
magastetõ nem beépíthetõ kialakítású,
vagy az utolsó fûtött lakószint feletti fö-
dém teljes felületének (fölsõ síkjának) hõ-

szigetelése beépítetlen magastetõ, illetve
tetõfelépítmény esetében.
d) Az elsõ fûtött lakószint alatti födém hõ-
szigetelése, amennyiben az elsõ fûtött la-
kószint alatti födém fûtetlen helyiséggel
(például pince, garázs stb.) érintkezik.
III. Épületgépészeti rendszerek korszerû-
sítése, (energia-megtakarítást eredmé-
nyezõ) felújítása:
a.) Meglévõ fûtési rendszerek felújítása,
korszerûsítése, átalakítása:
1. Az épület (vagy a pályázat tárgyát ké-
pezõ épületrész) hõfogyasztásának szabá-
lyozására és mérésére alkalmas eszközök
beszerelése.
2. A lakások hõleadóinak egyedi szabá-
lyozásához szükséges berendezések (ter-
mosztatikus szelepek) beszerelése.
3. Alakások egyedi hõfogyasztásának mé-
résére, vagy az épület hõfogyasztásának
lakásonkénti költségmegosztására alkal-
mas mérõeszközök (hõmennyiségmérõk
és/vagy költségmegosztók) beszerelése.
4. A közös tulajdonban álló fûtési rend-
szer átalakítása ezen belül:
a) strangszabályozó szelepek beépítése,
vagy cseréje;

b) az egycsöves fûtési rendszer átalakítá-
sa a hõleadók elé beépített átkötõ szaka-
szokkal, vagy az egycsöves fûtési rend-
szer helyett új, kétcsöves fûtési rendszer
kialakítása.
5. Kazánok, hõközpontok energiatakaré-
kos berendezésekre történõ cseréje, vala-
mint szükség szerint a fûtési vezeték fel-
újítása, cseréje.
6. Hõleadók energiatakarékos berendezé-
sekre történõ cseréje, valamint szükség
szerint a fûtési vezeték felújítása, cseréje.
A fenti III. b) 1-6. pontjaihoz kapcsolódó-
an kötelezõen el kell végezni az építéssel,
felújítással, átalakítással érintett, aknában
elhelyezett gépészeti vezetékek aknafala-
inak megfelelõvé tételét, lezárását, aknák
szintenkénti szakaszolását, tûzgátló csap-
pantyúk beépítését.
b) Hálózati melegvíz-ellátási berendezé-
sek és rendszerek korszerûsítése, energia-
takarékos berendezésekre történõ cseréje,
ezzel egyidejûleg kötelezõen elvégzendõ
az aknában elhelyezett gépészeti vezeté-

kek aknafalainak megfelelõvé tétele, le-
zárása, aknák szintenkénti szakaszolása.
c) A használati melegvíz fogyasztásának
lakásonkénti egyedi mérését lehetõvé te-
võ mérõórák felszerelése.
d) Épületek közös részein elhelyezett, il-
letve azokon áthaladó villamos kapcsoló-
biztosító-, fõelosztó berendezés korszerû
berendezésekre történõ cseréje, valamint
a lakások mérõórájáig kiépített elosztóhá-
lózat és világítási hálózat teljes felülvizs-
gálata, felújítása az érvényben lévõ szab-
vány (MSZ EN 2364) követelményei
szerint.
e) Az épület valamennyi felvonójának
korszerûsítése, illetve szükség esetén cse-
réje, csere esetén biztonsági felvonó be-
építése.
IV. A megújuló energiafelhasználás nö-
velése, a hagyományos energiahordozók
megújuló energiaforrásokkal való he-
lyettesítésére irányuló beruházások az
energiatermelésre, a tárolásra, az ener-
gia szállítására és a hálózatba való eset-
leges visszatáplálásra:
a. Napkollektorok (melegvíz termelésre)
telepítése.

b. Napelemek (áramtermelésre) telepí-
tése.
c. Kapcsolt hõ- és áramtermelés (földgáz,
biogáz) berendezéseinek telepítése.
d. Biomassza (palett/faháncs kazánok, fa-
gázosítással mûködõ rendszerek, stb., kü-
lönösen napkollektorral párosítva) beren-
dezéseinek telepítése.
e. Hõszivattyú telepítése.
f. Geotermikus rendszerek telepítése.
g. Épületbe integrált mikro szélerõmû
(áramtermelésre) telepítése.
h. Egyéb speciális megújuló energiafor-
rások és tárolóik telepítése.
A pályázat tárgya csak teljes épület,
vagy dilatációval határolt épületrész
lehet. 
Nem igényelhetõ támogatás a pályá-
zat benyújtása elõtt már megkezdett
beruházásokhoz.

II. A programban való részvétel feltételei
• A pályázattal érintett munkálatok meg-
felelnek felhívásban, valamint a pályázati

útmutatóban illetve a rendeletben
foglaltaknak.
• A lakóközösség a benyújtott pá-
lyázatot utólag nem módosíthatja.
A pályázó tudomásul veszi, hogy az
elnyert támogatás felhasználásakor
a közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi
CXXIX. törvény rendelkezéseit fi-
gyelembe véve kell eljárni!
A pályázónak az állami támogatás
elnyerése esetén a közbeszerzési
eljárást az önkormányzattal
együttmûködve kell lefolytatnia,
melyben az önkormányzat bonyo-
lítóként jár el.

III. A pályázattal 
elnyerhetõ támogatás mértéke

Az állami támogatás mértéke
„Panel-Program” esetén a támo-
gatás szempontjából elismerhetõ
bekerülési költségnek maximum
az 1/3-a, de lakásonként legfeljebb

500.000.-Ft.
A program költségmegosztása a támoga-
tás szempontjából elismerhetõ bekerülési
költség vonatkozásában a következõ:
(a) állami támogatás: maximum a bekerü-
lési költség 1/3-a, de lakásonként legfel-
jebb 500.000.-Ft;
(b) önkormányzati támogatás: maximum
a bekerülési költség 2/3-a;
(c) tulajdonos lakóközösségek  saját ere-
je. 
A tulajdonos saját erejeként saját pénz-
eszköz, a projekt finanszírozására felven-
ni tervezett vagy felvett bankhitel vala-
mint ESCO típusú vállalkozói szerzõdés
által biztosított fedezet vehetõ figyelem-
be. 
Jelen pályázatban az önkormányzat az el-
ismerhetõ bekerülési költség 2/3 részének
60% -át vissza nem térítendõ támogatás-
ként nyújtja. 
A pályázót terhelõ önrész tekintetében az
önkormányzat akkor nyújt vissza nem té-
rítendõ támogatást, amennyiben a pályá-
zó az önrészt hitel felvételével kívánja
biztosítani. Ebben az esetben az önkor-

FELVÉTELÜNK ILLUSZTRÁCIÓ

Pályázati felhívás az iparosított technológiával épült lakóépületek
energiatakarékos felújításának, korszerûsítésének támogatására

FOLYTATÁS A 9. OLDALON
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mányzat a hitel kamatterheit - maximum
éves 6%-os mértékig - valamint az egy-
szeri maximum 1% -os mértékû hitelbírá-
lati díjat átvállalja.
Amennyiben a pályázó nem a fenti felté-
teleknek megfelelõ hitellel kívánja az ön-
részt fedezni akkor az önkormányzat a tá-
mogatást az önrész tekintetében visszaté-
rítendõ támogatásként nyújtja és nem a
fentiek szerinti kamattámogatásként, és a
kamatmentes támogatás visszafizetési ha-
tárideje 10 év.
Nem pályázható, illetõleg a támogatásból
nem fedezhetõ a lakáson kívüli, ugyan-
azon épületben létrehozott nem lakás cé-
lú ingatlanok felújítása, korszerûsítése,
valamint ezen ingatlanokra jutó kémény-
szakaszok felújítása, de egyéb forrásból a
támogatásra nem jogosult munkálatok a
támogatott programmal egy idõben elvé-
gezhetõk.
Támogatás szempontjából elismerhetõ
bekerülési költség: a támogatás szem-
pontjából elismerhetõ bekerülési költség
a teljes felújítási költség és a támogatás-
ból nem fedezhetõ költségek különbsége.
A támogatás szempontjából elismerhetõ
bekerülési költség - jellemzõen - tartal-
mazhatja a támogatott program szakértõ-
jének díját, a lebonyolítás költségeit, a pá-
lyázat tervezési költségeit, az engedélye-
zéssel és szakhatósági hozzájárulásokkal
valamint szakvéleményekkel kapcsolatos
költségeket, illetékeket, a közbeszerzési
eljárás, a kivitelezés mûszaki ellenõrzésé-
nek költségeit, a támogatással érintett ki-
vitelezési munkák költségeit, beleértve a
járulékos költségeket is, valamint a felso-
rolt költségek általános forgalmi adóját.
Panel-Program esetében a támogatás
szempontjából elismerhetõ bekerülési
költség kiegészül még az illetékes Nem-
zeti Park Igazgatóság által elõírt munká-

latok költségével, védett állatok megléte
esetén. 

IV. A pályázatok elbírálásának 
szempontjai

A benyújtott pályázatok az alábbi szem-
pontok alapján kerülnek értékelésre és
rangsorolásra:
(a) az épület életkora;
(b) a pályázattal érintett lakások száma;
(c) a tervezett fajlagos energia-megtakarí-
tás mértéke;
(d) a beruházás gazdaságossága;
(e) korábbi pályázattal nyert-e el támoga-
tást.
Az elbírálás során további elõnyt élvez az
a pályázó, aki:
a) egyszerre nagyobb lakásszámú lakó-
épület energiatakarékos felújítását céloz-
za meg;
b) a felújítás során korszerû technológiai,
technikai megoldásokat alkalmaz;
c) amelyik az épületet teljes egészében
felújítja. 

V. A pályázatok elbírálása 
és a támogatás folyósítása

A tulajdonosok felhatalmazása alapján a
közös képviselõ által benyújtott pályáza-
tok közül a támogatandó pályázatot a vá-
rosfejlesztési és környezetvédelmi bizott-
ság javaslata alapján a képviselõ-testület
választja ki. 
A lakóközösség által benyújtott pályázat
elbírálásáról szóló döntést követõ 10
munkanapon belül írásban tájékoztatást
kap a tulajdonosokat képviselõ (közös
képviselõ) azzal a kitétellel, hogy csak a
központi pályázat kedvezõ elbírálása ese-
tén részesülhetnek támogatásban. 
A nyertes társasház kötelezettséget vállal
arra, hogy az önkormányzati támogatás-
ról szóló pozitív döntést követõen az ön-

kormányzati és területfejlesztési minisz-
ter által LFP -2008-LA-2. kódszám alatt
közzétett pályázati felhívásban foglaltak-
nak megfelelõen a pályázatát 3 munkana-
pon belül benyújtja.
A pályázó társasház illetve lakásszövet-
kezet a pályázat eredményérõl történt ér-
tesítést követõen - eredményes központi
pályázat esetén - az Építésügyi Minõség-
ellenõrzõ Innovációs Kht.-val támogatási
szerzõdést köt, mely szerzõdés tartalmaz-
za a központi támogatás folyósításának
feltételrendszerét és annak ütemezését.
A pályázati díj megfizetésére a pályázó
társasház illetve lakásszövetkezet a kö-
teles.
A központi pályázat kedvezõ elbírálása
esetén az önkormányzat a nyertes pályá-
zóval támogatási szerzõdést köt a felújítá-
si célú pénzeszköz átadásáról a támoga-
tott program megvalósítása céljából.
A megvalósítás során az elnyert támoga-
tások felhasználásakor a közbeszerzések-
rõl szóló törvény rendelkezéseit figye-
lembe véve kell eljárni. 
A támogatás folyósítása a támogatási
szerzõdésben meghatározottak szerint
történik 
A lakóközösség képviselõje a támogatott
munkák kivitelezésekor köteles a polgár-
mesteri hivatallal együttmûködni, részük-
re a szükséges felvilágosítást megadni, a
helyszín megtekintését folyamatosan biz-
tosítani.
A támogatást elnyert lakóközösség köte-
les biztosítani az önkormányzat részére:
(a) a kivitelezés folyamatának mindenko-
ri ellenõrizhetõségét;
(b) az önkormányzati támogatás felhasz-
nálásával kapcsolatos valamennyi nyil-
vántartás, számla, pénztárbizonylat, ki-
mutatás ellenõrzését;
(c) minden olyan okiratba történõ bete-

kintést, mely a megállapodás teljesítését
érintheti.

VI. A pályázatok benyújtásának 
módja, helye és határideje

1./ A pályázati útmutató, valamint a pá-
lyázati adatlap és mellékletei az Önkor-
mányzati és Területfejlesztési Minisztéri-
um honlapjáról (www.otm.hu), az önkor-
mányzati pályázati felhívás az
www.obuda.hu honlapról letölthetõ. A
formanyomtatvány sem tartalmában, sem
alakjában nem változtatható. 
2./ A pályázat magyar nyelven, kizárólag
a pályázati formanyomtatványokon
nyújtható be.
3./ A pályázatot a pályázati útmutató-
ban közölteknek megfelelõen, hiányta-
lanul, azaz a pályázati formanyomtat-
vány minden kérdésére választ adva és
az elõírt dokumentumok csatolásával
kell benyújtani. 
4./ A pályázatot 1 példányban személye-
sen a polgármesteri hivatal városfejleszté-
si fõosztály II. emelet 38. (Budapest, III.
kerület Fõ tér 3.) kell benyújtani.
5./ A pályázatok benyújtási határideje:
2008. augusztus 21. 12 óráig.
A határidõt követõen benyújtott pályáza-
tokat az elbírálásból kizárják.
A pályázat benyújtásának idõpontja:
a pályázat átvételének idõpontja.
6./ A benyújtott pályázatokkal kap-
csolatos döntést a 2008. augusztusá-
ban megtartandó képviselõ-testületi
ülésen hozzák meg, melynek eredmé-
nyérõl a pályázat elbírálásáról szóló
döntést követõ 10 munkanapon belül
írásban kap tájékoztatást a tulajdo-
nosok megbízottja (közös képviselõ).
Az önkormányzati támogatás csak
sikeres központi pályázat esetén ve-
hetõ igénybe. 

A „Közel az emberekhez”
címmel indított sorozat el-
sõ állomásaként Bús Ba-
lázs polgármester lakos-
sági fórumot tartott Bé-
kásmegyer-Ófalun június
12-én. Az esemény célja,
hogy a lakosok közvetlen
módon mondhassák el a
lakóhelyükön jelentkezõ
mindennapos gondjaikat. 

A résztvevõk elõször
körbejárták Békás-

megyer ófalui részét,
ahol esõzések okozta ká-
rokat, a gazdátlan telke-
ken kialakult állapotokat
és a közlekedéssel kap-
csolatos anomáliákat ta-
pasztaltak. Ezt követõen,
a Templom utcai Szent
József Közösségi Ház-
ban tartott fórumon meg-

vitatták a felmerülõ
problémákat. A lakosok
négy kiemelt témakörbe
sorolták legfõbb gondja-
ikat: a közbiztonság, a

közlekedés, az építési-
hatósági, valamint az
egészségügyi kérdéseket
emelték ki. Ezen belül a
tanyát verõ hajléktala-

nokra, az Óbor-hegyen
tevékenykedõ bûnözõ
bandákra, az M0-ás kör-
gyûrû körüli bizonyta-
lanságra, a gyorshajtók-

ra, a BKV-járatok össze-
hangolatlanságára és a
repülõk keltette légizajra
panaszkodtak leginkább. 

Azokra a felvetésekre,
melyekre lehetett, Bús
Balázs polgármester,
Szepessy Tamás polgár-
mester-helyettes, Sárádi
Kálmánné dr. jegyzõ, dr.
Markó Attila III. kerületi
rendõrkapitány, Berényi
Attila, a III. kerületi köz-
terület-felügyelet igaz-
gatója, valamint az ön-
kormányzat osztályveze-
tõi azonnali választ ad-
tak. Több ügyben azon-
ban részletes vizsgálat
indult, melyben intézke-
dést ígért a polgármester.
Egy kérdés sem marad
megválaszolat lanul ,
minden névvel és cím-
mel felszólaló lakos le-
vélben kap választ. 

A fórum-sorozat kö-
vetkezõ állomása szep-
tember közepén a Flóri-
án tér és környéke lesz. 

A polgármester segítséget ígért * Minden kérdésre válaszolnak

Gazdátlan telkek, száguldozó autósok Ófalun

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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2008/13. szám10
Pályázat

Alakbér és kapcsolódó szolgálta-
tások díjai (víz és csatorna, to-
vábbá szemétszállítási átalány)
önkormányzati rendelet, illetve a
Fõvárosi Közgyûlés közüzemi
díjakkal kapcsolatos ármegálla-
pításai alapján módosulhatnak.
Ezen felül szolgáltatók felé köte-
lezõen fizetendõ költség a
távhõszolgáltatási és az áram-
szolgáltatási díj.
A pályázatra kiírt lakásokról
alaprajz és mûszaki leírás (alap-
terület, komfortfokozat, szoba-
szám) alapján lehet tájékozódni a
pályázati kiírás kifüggesztésének
helyszínén.
A pályázati nyomtatványok és a
pályázaton való részvétel ingye-
nes.
A pályázat benyújtásának feltéte-
lei a III. kerületi polgármesteri
hivatal ügyfélszolgálati irodájá-
ban (Bp., III. Harrer Pál utca 2.),
továbbá a CELER Kft. központ-
jában (Bp., III Szentlélek tér 7.
fsz.) megtekinthetõk. A pályázat-
ra történõ jelentkezéshez nyom-
tatványok az ügyfélszolgálati iro-
dában átvehetõk.
A pályázat benyújtásának határ-

ideje: 2008. augusztus 1. 12 óra.
Helye: polgármesteri hivatal
ügyfélszolgálati irodája. A pá-
lyázat eredményét 2008. augusz-

tus 28-án függesztik ki a polgár-
mesteri hivatal ügyfélszolgálati
irodájában és a CELER Kft. köz-
pontjában.

Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzatának

Vagyonhasznosítási Osztálya
Lakásgazdálkodási Csoport

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottsága a tulajdonában
lévõ alábbi lakások bérbeadására hirdet pályázatot.
A bérletre való jogosultság feltétele az öregségi nyugdíjkorhatár elérése és az önmaga ellátására va-
ló képesség.

Pályázati úton bérbe adandó lakások
1. Hatvany L. utca 1. (em.) 2. Hatvany L. utca 1. (em.) 

31 m2, 1 szoba összkomfortos. 31 m2, 1 szoba összkomfortos. 
Lakbér + kapcs. szolg.:  12.255 Ft. Lakbér + kapcs. szolg.: 12.255 Ft.
Készpénzzel történõ bérleti jog Készpénzzel történõ bérleti jog
megváltásának összege: 3.500.000 Ft.  megváltásának összege: 3.500.000 Ft.

3. Õszike utca 8.  (em.) 4. Szérûskert utca 39. (fsz) 
27 m2, 1 szoba összkomfortos. 31 m2, 1 szoba összkomfortos. 
Lakbér + kapcs. szolg.: 12.999 Ft. Lakbér + kapcs. szolg.:  13.156 Ft.
Készpénzzel történõ bérleti jog Készpénzzel történõ bérleti jog
megváltásának összege: 3.000.000 Ft. megváltásának összege: 3.500.000 Ft.

5. Szérûskert utca 39.  (fsz.) 6. Szérûskert u. 39. (fsz) 
31 m2, 1 szoba összkomfortos. 31 m2, 1 szoba összkomfortos. 
Lakbér + kapcs. szolg.:  13.156 Ft. Lakbér + kapcs. szolg.: 13.156 Ft.
Készpénzzel történõ bérleti jog Készpénzzel történõ bérleti jog
megváltásának összege: 3.500.000 Ft. megváltásának összege: 3.500.000 Ft.

Pályázati felhívás önkormányzati tulajdonú, beköltözhetõ, 
nyugdíjasházban lévõ lakások bérbeadására

A pályázat kiírója és bonyolítója: az Óbuda-
Békásmegyer Önkormányzat Sport Közalapít-
vány, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának
kiemelt támogatásával

A pályázat célja: segíteni, támogatni azokat a
diákokat, akik a tanulás és az egészséges élet-
mód, sportolás összhangját kiemelkedõ módon
gyakorolják, így példaképekké válhatnak tanu-
ló társaik számára, ösztönözve õket hasonló cé-
lok elérésére. 

Pályázati feltételek
Támogatásra az a diák pályázhat, aki 7., 8.,

9., 10., 11., 12. osztályba beiratkozott a III. ke-
rület oktatási intézményeibe; * a 2007-2008.
tanévben tanulmányi eredménye eléri a 4.00 át-
lagot, vagy a fölötti; * III. kerületi alap- vagy
középfokú oktatási intézményben tanul, és a
III. kerület lakosa; * 2007. szeptember 1. -
2008. augusztus 31. közötti idõben rendszeres
sportolás mellett elért sporteredménnyel ren-
delkezik.

a. Értékelhetõ sportversenyen elért sportered-
mény: korosztályos világ- és Európa-bajnok-
ság; országos korosztályos bajnokság; diák-
olimpiai bajnokság; Budapest bajnokság; kerü-
leti bajnokság.

b. Az a) pontban felsorolt versenyeken elért
1-6. helyezés közül a legjobb eredményt veszik
figyelembe.

c. Az alábbi 10 sportágat a pályázat elbírálá-
sának sporteredmény értékelése vonatkozásá-
ban dupla értékkel veszik figyelembe.

d. Jelzett sportágak egyéni sportágak közül:
atlétika; cselgáncs; kajak-kenu; ökölvívás; rit-
mikus gimnasztika; úszás; vívás.

e. Csapat sportágak közül: kosárlabda; labda-
rúgás; röplabda

Elnyerhetõ pályázati támogatás összege: 10
hónap figyelembevételével 5.000 Ft fõ/hó ér-
tékben nyerhetõ el (összértékben 50.000 Ft/fõ).

Pályázati támogatást elnyerhetõk száma: mi-
nimum 30 fõ.

A pályázatot évenként ismételten kiírják.
A pályázati támogatás idõpontja: 2008. szep-

tember 1. - 2009. június 30. közötti idõszak.
A pályázat benyújtási határideje: 2008. szep-

tember 12.
A pályázatot az oktatási intézmények részére

2008. szeptember 1-ig megküldött pályázati lap
kitöltésével (a lap az értékelési számítási módot
is tartalmazza) és az azon megjelöltek aláírásá-
val kell igazoltan megküldeni 2 példányban az
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Sport
Közalapítványához: 1037 Budapest, Rádl
árok utca 1.

A pályázat elbírálását követõen az Óbuda-
Békásmegyer Önkormányzat Sport Közalapít-
vány a döntésrõl írásban értesíti a pályázót az
érintett oktatási intézményen keresztül.

A pályázattal kapcsolatban információ kérhe-
tõ: Gálházi Tündétõl, a sport közalapítvány tit-
kárától, telefonon a 388-9770-es számon.

Az ÓBSK Kuratóriuma 

Pályázati felhívás a III. kerületi alap- és középfokú oktatási intézményekben 
jól tanuló és jól sportoló diákok támogatására

Óvodapedagógusi (1 fõ) állást hirdet meg határozott
idejû kinevezéssel az Ágoston Mûvészeti Óvoda.
(Cím: 1032 Budapest, Ágoston utca 2/A. Tel.: 388-
7776.) Alkalmazási feltételek: önéletrajz; fõiskolai
végzettséget igazoló bizonyítvány másolata; legalább
5 év szakmai gyakorlat. Az állás betölthetõségének
ideje: 2008. szeptember 1. Érdeklõdni lehet Szalontai
Edit óvodavezetõnél. A pályázat benyújtásának
határideje: július 23-a.

Óvodapedagógus felvétele
A Csillaghegyi Általános Iskola (e-
mail: csillag-a@KSZKI.OBUDA.hu) a
2008/2009-es tanévtõl informatika
szakos tanárt keres 50 százalékban
foglalkoztatottként. Nem szakrendsze-
rû oktatásra képzettség elõnyt jelent.
(Érdeklõdni Kurilla Györgyi igazgató-
nál lehet a 06-20-975-3260-as telefon-
számon.)

Tanári állás

Kérjük, hogy az Óbuda Újság

terjesztésével kapcsolatos gond-

jaikkal hívják az Impress Lapki-

adót a 267-0525-ös telefonszá-

mon. E-mail címünk:

obudaujsag@ecom.hu

és obudaujsag@freemail.hu

Ha nem kapja 
a lapot!
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Alapította: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 1995-ben ÓBUDÓBUDAI SZIRÉNAAI SZIRÉNA
Elszabadult furgon
Súlyos sérüléseket
szenvedett az a moto-
ros, akit egy elszaba-
dult furgon ütött el júni-
us 18-án a Szépvölgyi
út III. kerületi részén. A
jármûvet rosszul rögzí-
tették a lejtõs úton.

Újra ellenõriz
a BRFK
Folytatja a májusban el-
kezdett közterületi razzi-
áit a Budapesti Rendõr-
fõkapitányság. A kérege-
tõket és az agresszív ab-
lakmosókat ellenõrzik
most, hogy visszaszorít-
sák a lakosokat legin-
kább zavaró tevékenysé-
geket a közterekrõl.

Hol jelenthetõk be a
közvilágítási hibák?
A 238-3838-as vagy a
289-4070-es (munka-
idõben), illetve a 06-40-
38-38-38-as helyi tarifá-
val hívható telefonszá-
mon és a bdk@bdk.hu
e-mail címen jelenthetõk
be a közvilágítási hibák.

Békásmegyeri
rendõrõrs 
A Medgyessy Ferenc ut-
ca 4. szám alatti békás-
megyeri rendõrõrs tele-
fonszáma: 243-2511.

GÁZOLT A HÉV. HÉV-szerelvény elé lépett egy 59 éves férfi június 10-én a kora esti
órákban Római fürdõnél. A mentõorvos már csak a halál beálltát tudta megállapítani.
A tûzoltók emelték ki a holttestet a sínek közül

A Bécsi út pilisszent-
iváni kanyargós sza-

kaszán, június 16-án egy
Honda személygépkocsi
nagy sebességgel egy út

mellett álló épületnek ro-
hant. A jármû a felismer-
hetetlenségig összeroncso-
lódott. Az autó vezetõje a
helyszínen életét vesztette.

A szerencsétlenül járt em-
ber holttestét a tûzoltók
emelték ki a roncsok kö-
zül. Abaleset körülménye-
it a rendõrség vizsgálja. 

Halál a kanyarban

DÖNTÖTT: IVOTT, VEZETETT ÉS KIDÖNTÖTT. Alig telt el fél
év és valakinek már „sikerült” kidöntenie a Királyok út-
ján elhelyezett sebességmérõt. A rendõrség tájékoztatá-
sa szerint az ismeretlen elkövetõ vélhetõen ittas álla-
potban vezette autóját az út szélén álló berendezésnek,
majd továbbhajtott. Az önkormányzat vezetése a balese-
tek megelõzése érdekében telepített sebességmérõket
a kerület több pontján. (Idõközben helyreállították a se-
bességmérõt.)

H árom lopást követ-
tek el ugyanazzal

a módszerrel június 17-
én és 18-án a fõváros-
ban: kiszúrták a gépko-
csik kerekeit, és miköz-
ben a tulajdonos kere-
ket cserélt, az autók
ülésén lévõ táskát el-
lopták.

Az elsõ eset a XVIII.
kerületi Sallai utcában
történt, a második Óbu-
dán, az Árpád fejede-
lem útján, a harmadik
pedig az Üllõi úton.

A rendõrség arra kéri
az autósokat, értékeiket
lehetõség szerint tartsák
maguknál.

Kiszúrták az autók kerekeit

Lopás gyanúja miatt isme-
retlen tettest keres a III. ke-
rületi Rendõrkapitányság. 

Az elkövetõ még május
5-én 15.30 óra tájban a

Madzsar József utcában, az
egyik lakásból különbözõ ér-
tékeket tulajdonított el. Aki a
grafikán látható férfit felis-
meri, vagy a bûncselek-
ménnyel kapcsolatban ér-
demleges információval ren-
delkezik, hívja a 430-4700-as
telefonszámot.

Betörõt keresnek 
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Hirdetés

MOSÓGÉP  
Mikrohullámú sütõ

Háztartási kisgépjavítás
Tel.: 453-0567, 06(30)931-9955

SZERVIZ
1031 Silvanus sétány 9.

Alapítva 1989. évben

KÖNYVELÉS, BÉRSZÁMFEJTÉS 
ügyintézéssel, tanácsadással,

TELJES FELELÕSSÉGGEL 
1039 Hímzõ utca 6.
Telefon: 244-0333

KIADÓ!!!
IRODA ÉS 

RAKTÁRHELYISÉGNEK

TELJES 

INFRASTRUKTÚRÁVAL.

SZENTENDRE, 

RÓZSA u. 25-ben.

ÉRDEKLÕDNI:

NORMA-TRADE Kft.

TEL.: 26/580-039

Mobil: 30/94-84-392

A laikus kávé- és koktélkedvelõk is
megtanulhatják, hogyan lehet otthon
igazán jó kávét fõzni, hogy készül az
igazi bécsi melange, az egyes napszak-
hoz és hangulathoz melyik koktél illik
a Millenáris Parkban július 3. és 6. kö-
zött rendezendõ fesztiválon.

A baristák, azaz a kávémesterek verse-
nyek keretében mérkõzhetnek meg, akár-
csak a mixerek vagy a látványos produk-
ciót nyújtó flair mixerek, akik akrobatikus
ügyességgel kezelik a shakert. A fesztivá-
lon a reggel és a nappal a kávé jegyében
telik majd, este pedig jöhetnek a szeszes
italok: az elsõ napot a pezsgõ, a konyak, a
francia sanzon és a bárzongora hangulata
határozza meg. A második napon a jéghi-
deg vodka, a harmadikon a tüzes tequila a

fõszereplõ, salsa dallamok-
kal körítve, az utolsó nap
pedig a whiskyé lesz.

De nemcsak szesztartal-
mú koktélok elkészítését
lehet majd ellesni, hanem alkoholmen-
tesekét is. A gyümölcs-, zöldség- és tej-
alapú koktélokat akár gyermekek is fo-
gyaszthatják. Ezért a gyermekes családo-
kat is várják, játszóházakkal és színes,
zöldséges, gyümölcsös kevert italokkal.

A rendezvényen - amelyen divatbemu-
tatók, amatõr darts versenyek, szakmai
elõadások, zenei és táncprodukciók váltják
egymást - a tervek szerint 40 kiállító vesz
részt és legalább húszezer látogatóra szá-
mítanak. www.kaveeskoktelfesztival.hu
vagy www.kekfesztival.hu

Kávé és koktélfesztivál a Millenárison!
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Informatikai
olimpia 
A Bécsi úti LSI Oktató-
központban június 18-
tól 21-ig trenírozták
azokat a diákokat, akik
az informatikai diák-
olimpiára készülnek. A
Neumann Társaság
partnereként az Infor-
matikai Alapítvány is
beszállt abba a tehet-
séggondozó program-
ba, mellyel a fiatalok fel-
készítését is támogat-
ják.

Ismerkedés 
a számítógéppel 
A „Braunhaxler” Egye-
sület július 15-én kez-
dõdõ „Ismerkedés a
számítógéppel és az
internettel: idõsebbek is
elkezdhetik” címû tanfo-
lyamára korlátozott
számban még vár ér-
deklõdõket. (Jelentke-
zés Neubrandt Olginál,
a 06-30-221-4938-as
telefonszámon.)

Pótfelvételi
Az Óbudai Képzõmûvé-
szeti Szakképzõ Iskola
pótfelvételi vizsgát tart a
2008/2009-es tanévre
augusztus 22-én. Induló
szakok: festõ; képgrafi-
kus; animáció; alkalma-
zott grafikus; alkalmazott
fotográfus; dekoratõr; ki-
rakatrendezõ. (Cím: Ka-
lászi út 5-7. Tel.: 453-
3000. Fax.: 453-3001. E-
mail: obudaikepzo@t-
online.hu, web:www.obu-
daikepzo.hu)

Varázsmûhely
Elõzetes: a Dr. Szent-
Györgyi Albert Általá-
nos Iskola vár minden
iskolába készülõ óvo-
dást szüleivel együtt Va-
rázsmûhely nevû kéz-
mûves-irodalmi-játékos-
sportos foglalkozásaira.
Idõpontok: november 7-
én és december 4-én
17 órától.

Az Árpád Gimnázium mate-
matikatanára, Meszlényi-
né Róka Ágnes kapta eb-
ben a tanévben az egyik
Graphisoft-díjat. A kitün-
tetéseket az országos ta-
nulmányi versenyek díja-
zott diákjaival együtt ve-
hette át május 30-án.

A magyar matemati-
ka oktatásért a

Graphisoft Alapítvány
1998-ban alapított díjat,
„hogy ne csak a világhí-
rû tudósok, hanem taná-
raik nevét is ismerjük”.
Minden évben a mate-
matikai versenyeken ki-
emelkedõen szereplõ di-
ákok felkészítõ tanárai
kapják a díjat. Idén az el-
hivatott szakmai és em-
beri munkájáért, a jövõ
tehetségeinek kibonta-
koztatásáért Meszlényiné
Róka Ágnes is átvehette
a kitüntetést (képün-
kön).

Meszlényiné Róka
Ágnes elmondta, na-
gyon sikeres évet zártak
az Árpád Gimnázium-
ban. Diákjaik minden
matematikaversenyen
eredményesen szerepel-
tek. Tanítványának, Sza-
bó Zsoltnak legkiemel-
kedõbb eredménye az

Arany Dániel Országos
Matematika Verseny
döntõjében elért III. díja
volt. 

A tanulók sikerei mel-
lett az árpádos tanárok
eredményei is kiemelke-
dõk. Ebben az évben két
kollégájuk is a legered-
ményesebb felkészítõ ta-

nár díjban részesült az
Abacus Matematikai La-
pok országos eredmény-
hirdetésén: Besnyõné
Titter Beáta és Vajda Ist-
ván. 

Besnyõné Titter Beáta
idén a Pedagógiai Érde-
mekért kitüntetést is
megkapta.

Árpád Gimnázium    

Graphisoft-díj a tehetséggondozásért

Zlatnik Gergely, a
Medgyessy Ferenc Általá-
nos Iskola 6. osztályos ta-
nulója a német nemzetisé-
gi vers- és prózamondó
verseny országos döntõjé-
ben IV. helyezést ért el.

K orábban már be-
számoltunk a regi-

onális versenyen való si-
keres szereplésérõl, itt
II. helyezést ért el. Az
országos megmérette-
tésre a kerületi, buda-
pesti, majd a régiós dön-
tõkbõl a legjobb 24 ver-

senyzõ jutott be. Gergõ-
nek rendkívül erõs me-
zõnyben, sok német aj-
kú gyermek közt kellett
helytállnia.

Német vers- és prózamondó verseny

IV. helyezés az országos döntõben

Az Óbudai Nagy László Általános Iskola végzõs növendé-
kei csillogó szemmel, szívükben izgalommal vettek bú-
csút az iskolától és tanáraiktól június 13-án. A ballagá-
si ünnepséget a tanári kar közös éneke színesítette

H utnik Balázs 5.a
osztályos tanuló

beszámolójából idéz-
zük az utazás legszebb
emlékeit: „Nagyon el-

csodálkoztam, amikor
megláttam a Mikulás
lakhelyét a sarkkörön
túl. Olyan volt, mint
egy elvarázsolt ország.

Az irodájában egy ma-
nó fogadott minket, és
elvezetett hozzá. Be-
szélgettünk vele, meg-
kérdeztük hány éves.
Azt felelte, nem emlék-
szik már rá. Nagyon
kedves volt, le is fotóz-
tak vele minket. Ki-
mentünk egy nagy tér-

re, körbenéztünk a hó-
esés közepette a Miku-
lás birodalmában. Örök
Karácsony volt ott!
Rénszarvast saj-
nos csak a buszról
láttunk. Mindenki-
nek kívánom,
hogy jusson el ide!
Én szívesen el-
mennék még egy-
szer!”

4 hét alatt angolul
Miért tanulna évekig? 

Miért költene százezreket? 

80 óra alatt stabil alapok, 

magabiztos beszédtudás.

www.playingenglish.com
(06-1) 322-1537

Nyári látogatás a Mikulásnál
A COMENIUS-I. Iskolai Együttmûködések-programban
május 13-tól 18-ig Finnországban cserelátogatáson vet-
tek részt az Óbudai Harrer Pál Általános Iskola tanulói és
tanárai közül néhányan. 

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Emlékhangverseny
Fischer Annie zongora-
mûvészre emlékeznek jú-
lius 5-én a 19 órakor kez-
dõdõ koncerten az Óbu-
dai Társaskörben. Közre-
mûködik Csoba Tünde
zongorán és a Fischer
Annie ösztöndíjas Vámo-
si-Nagy Zsuzsa fuvolán.
Zongorán kísér:Gábor Jó-
zsef. A hangversenyen
Bach, Chopin, Taffanel és
Otar Taktakishvili mûveibõl
játszanak. (Belépõjegy:
1000 forint. Cím: Kiskoro-
na utaca 7.)

Mûvek a Pince
teremben
Kenedi Erzsébet képzõ-
mûvész kiállítása augusz-
tus 24-ig látható a Buda-
pest Galéria Kiállítóháza
Pince termében. (Cím:La-
jos utca 158. Tel.: 388-
6771, www.budapestgale-
ria.hu)

Zárva a kiállítás
Az Aquincumi Múzeum
„Róma Aquincum-
ban” címû állandó kiál-
lítása átalakítási mun-
kálatok miatt szeptem-
ber 21-ig zárva tart.

Szünet a Krúdy
Körben
Nyáron nem tart rendez-
vényt a Krúdy Gyula Iro-
dalmi Kör. Legközelebb
szeptember 11-én lesz
összejövetel a Kéhli ven-
déglõ Krúdy Szalonjában.

A VARRÁS ÉVE. „Lánc, lánc, eszterlánc ...(I.) - A kézi varrás eszközei” címmel látha-
tó Tóth György magángyûjtõ kiállítása a Textil- és Textilruházati Ipartörténeti Múze-
umban, a Lajos utca 138. szám alatt. (Nyitva tartás: hétfõtõl csütörtökig 9-tõl 16, pén-
teken és szombaton 9-tõl 14 óráig. Vasárnap zárva tartanak.)

A csíkszeredai Csíki Szé-
kely Múzeum Zsögödi Nagy
Imre festõmûvész hagyaté-
kának reprezentáns képei-
bõl rendez kiállítást július
2-tól 25-ig az Óbudai Mûve-
lõdési Központ San Marco
Galériájában. 

Atárlatot Bús Balázs,
Óbuda-Békásme-

gyer polgármestere, Rá-
duly Róbert Kálmán
Csíkszereda polgármes-
tere, Szabó András fõmu-

zeológus, a Zsögödi
Nagy Imre hagyaték ku-
rátora és Szücs György
mûvészettörténész, a
Magyar Nemzeti Galéria
munkatársa nyitja meg
július 2-án 18 órakor.
Közremûködik: Kobzos
Kis Tamás, az Óbudai
Népzenei Iskola igazga-
tója, Magyar Örökség-dí-
jas. (A kiállítás hétközna-
ponként 9-tõl 16 óráig lá-
togatható a San Marco
utca 81. szám alatt.)

Korabeli falfestményekkel,
stukkóval díszített római
kori épületekre bukkantak
a Budapesti Történeti Mú-
zeum régészei a Hunor utca
egyik telkén, ahol építke-
zést megelõzõ feltárást vé-
geznek tavaly november
óta. 

Eddig négy ház ma-
radványai kerültek

elõ a valamikori katona-
város területérõl. A jelen-
leg is tartó ásatásokon

egy észak-déli irányú
utat találtak, melynek két
oldalán sorakoztak a III.
században épült lakóhá-
zak. Az épületek legké-
sõbbi periódusából szár-
mazó oldalfalakat és
mennyezeteket díszítõ
falfestményeket részben
eredeti helyükön, az ol-
dalfalakon találták, más
részüket a padlóra hull-
va. A restaurátorok jelen-
leg ezek megmentésén
dolgoznak. 

Az est házigazdája, Ki-
rály Lajos elnök és a

kérdezõ, Zászlós Levente,
Óbudán élõ költõ az 50 év-
re vonatkozó kérdésekkel
„bombázták” a szerzõt. A
gyerekversektõl az anya-
versekig, a nõi szeretettõl a
hazaszeretetig, a hittõl a val-
lásos versekig Kanizsa Jó-
zsefnek eddig 25 kötete lá-
tott napvilágot. Akövetkezõ
kötet „Két kavics” címmel
jelenik meg. 

Az esten közremûkö-
dött R. Vitál Mária elõ-

adómûvész, Székely Men-
del Melinda színész,
Enyedi Béla daltulajdonos
és Székesfehérvárról, Já-
noki Márió vak szintetizá-
toros, kinek a játéka elbû-
völte a nagy létszámú kö-
zönséget. 

Cecei Horváth Tibor, a
kör alelnöke, a Kéhli ven-
déglõ tulajdonosa Kanizsa
Józsefnek, aki 22 éve a
Kör titkára, ajándékokat
adott át, és megköszönte a
Krúdy Körért végzett
munkáját. 

Idõszaki kiállítás nyílt jú-
nius 20-án a fenti címmel
az Aquincumi Múzeumban.

A két antik istennõ „ha-
tásköre” sejtetni en-

gedi, hogy az Aquincumi
Múzeum ismét a rómaiak
magánszféráját bemutató
tárlatnak ad helyet. Irodal-
mi források és tárgyi lelet-
anyag tanúskodik arról,
hogy férfiak és nõk egy-
aránt nagy hangsúlyt fek-
tettek megjelenésükre,
ápoltságukra. A fürdõk lá-
togatása a mindennapok
része volt. Az illatszerek
használatának mennyisé-
gét az ásatásokon elõkerült
parfümös üvegcsék nagy

száma is tükrözi. Az arc-
ápolás, az arc festése, az
epilálás, borotválás a római
kor asszonya-embere szá-
mára sem volt ismeretlen.
A szépségápolás részeként
hajukat is gondozták, a fri-
zuradivat a mindenkori
császárnõi viseletet utá-
nozta. 

Az idõszaki kiállítás a
római szépségápolásból kí-
ván ízelítõt adni az Aquin-
cumban elõkerült tárgyak
bemutatásával. Afürdõkul-
túra, test-, arc- és hajápolás
témakörei mellett kitekin-
tést ad a szépség fokozását
szolgáló ékszerek és illatok
világára is. (Megtekinthetõ
október 31-ig.)

„Szeret-e a szíve?” „Hol van az a nyár?” Ismerõs slágerek,
sanzonok, dalok szerelemrõl, régi nyarakról, két könnyû,
nyáresti koncert július 9-én és 16-án 20 órától az Óbudai
Társaskör kertjében.A szereplõk részben azonosak:Tóth
Auguszta, Csere László, Ozsgyáni Mihály mindkét esten
fellép, Kiss Mari, Fésûs Nelli, Szacsvay László július 9-én,
Fonyó Barbara, Keresztes Ildikó és Oszter Alexandra pe-
dig 16-án énekel, Szilassy Nelly (zongora) és Riha Emil
(dob) kíséretével. A mûsorvezetõ mindkét alkalommal
Dombóvári Gábor. (Cím: Kiskorona utca 7.)

Zsögödi képek Csíkszeredáról 

Római kori épületeket
tártak fel Óbudán

A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Békásmegyeri
Könyvtára (Füst Milán utca 26.) egész nyáron, vala-
mennyi szolgáltatásával várja látogatóit. * Nyári
nyitva tartás: július 1-jétõl augusztus 31-ig hétfõn,
szerdán, csütörtökön 13-tól 19 óráig. Kedden, pén-
teken 10-tõl 14 óráig. Szombaton zárva!

Nyári nyitva tartás a békásmegyeri könyvtárban

Krúdy Gyula Irodalmi Kör

Kanizsa József 50 éve 
az irodalmi pályán
A Kéhli Vendéglõ Krúdy Szalonjában, a Krúdy Gyula Irodal-
mi Kör szervezésében június 12-én könyvheti rendezvény-
ként tartották „Kanizsa József, 50 év az irodalmi pályán”
címû szerzõi estjét. Az óbudai Koncz Etával készült, most
megjelent, közös kiadású könyvet, a „Csendvarázs”-t is
bemutatták az eseményen. Megemlékeztek a közelmúlt-
ban elhunyt körtagról, Purubszky Ildikóról, aki Gyõrben a
„Zsarát” címû folyóirat alapító fõszerkesztõje volt. 

Venus és Hygieia birodalma 

Szépségápolás Aquincumban

Muzsika a kertben

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Óbudai Nyár 2008

Humor, hangverseny, hanglemez-bemutató
Stand-up comedy-vel,
könnyû és komolyzenei
koncertekkel, filmekkel,
színházi elõadásokkal és
számos más színes prog-
rammal várják az „Óbudai
Nyár” közönségét.

KoncArt
a Zichy-kastélyban

Az Óbudai Nyár
KoncArt elnevezésû
programsorozatában, a
„Dumaszínházban” Had-
házi László elõadásán
derülhet a közönség júli-
us 4-én 18.30 órától. A
nevettetõ után a népszerû
Little Cow - Kistehén
Tánczenekar ad koncer-
tet 20.15 órakor. 

A KoncArt soron kö-
vetkezõ elõadásán július
11-én a Dumaszínházban

Hajdú Balázs 19 órakor
lép színpadra, majd
„Kiss Erzsi zene” cím-
mel hallhatnak koncertet
20.15 órai kezdettel.

T-Com Gyerek
Sziget

Ingyenes programso-
rozattal várják a csalá-
dokat július 6-ig minden
hétvégén a Hajógyári-
sziget Nagyrétjén. A
programban színpadi
zenés produkciók, kon-
certek, cirkuszi elõadá-
sok, interaktív játékok,
kreatív kézmûves hely-
színek és sportesemé-
nyek szerepelnek. 

Fõ téri Esték
A hangversenysoro-

zatban neves elõadókat

láthatnak-hallhatnak a
Fõ térre látogatók hét-
rõl-hétre. Az ingyenes
koncertek következõ
estjén, július 5-én 19
órától a Gipsy Folk
Band és a Karaván Fa-
mília ad koncertet. 

Operett két
részben

Ábrahám Pál: Viktó-
ria címû operettjének
részleteit tekintheti meg
a közönség július 12-én
19 órai kezdettel a Fõ
téren. A fõbb szerepek-
ben: Zsadon Andrea,
Szolnoki Tibor, valamint
az Operettvilág Együt-
tes mûvészei.

Kert Mozi a Fõ téren 
és Békásmegyeren

A városrészben élõk
szavazatai alapján, közkí-
vánatra a „Magyar ván-
dor”-t vetítik július 6-án
20.30 órai kezdettel, majd
az „S.O.S. szerelem” cí-
mû filmet láthatják július
13-án 20.30 órakor a Fõ

téren. * Békásmegyeren, a
közösségi ház kertjében
július 6-án 21 órától a
„Csudafilm”, július 13-án
21 órától a „Konyec - Az
utolsó csekk a pohárban”
címû mozi forog.

Színházi elõadás
Aquincumban

Arisztophanész: Lü-
szisztraté címû erotikus
komédiáját tekinthetik
meg július 18-án, 19-én,
25-én és 26-án 19 óra-
kor az Aquincumi Mú-
zeum romkertjében. Fõ-
próba: július 17-én.
(Jegyár: 2500 forint, a
fõpróbára 1000 forint.) 

Hangversenyek
a Kiscelli Múzeum
udvarán 

„Crescendo” címmel, az
idén 45. születésnapját ün-
neplõ, világhírû Liszt Fe-
renc Kamarazenekar Rolla
János hangversenymester
vezetésével még két kon-
certet ad, versenygyõztes
fiatalok közremûködésé-
vel. Várdai István gordon-
kamûvésszel, a múlt évben
rendezett moszkvai Nem-
zetközi Csajkovszkij Ver-
seny III. helyezettjével
muzsikálnak együtt július
6-án 20 órai kezdettel. Az
esten Beethoven és Schu-
mann-szerzemények csen-
dülnek fel.

A hangversenysorozat
utolsó fellépõje a 13
éves japán csodagyerek,
hegedûvirtuóz, Hiroka
Matsumoto, nemzetközi
versenyek díjazottja jú-
lius 13-án 20 órakor
egyebek mellett Vivaldi
és Händel mûveiben
csillogtatja meg rendkí-
vüli tehetségét. (A belé-
põjegyek ára 2500 fo-
rint. Jegyrendelés sze-
mélyesen vagy az Óbu-
dai Társaskör 250-
0288-as telefonszámán.)

Symbol színház
Óbudán

Az óbudai Symbol Bu-
dapest (Bécsi út 56.) júli-
us 10-én szintén bekap-

csoló-
dik az Óbudai Nyár prog-
ramjaiba. A szórakoztató
és gasztronómiai komple-
xum minden egységében
Óbudához kötõdõ kultu-
rális esemény látható-
hallható. A komolyzené-
tõl a humorig az összes
elõadó-mûvészeti ág be-
mutatkozik, mely garan-
tálja, hogy korosztálytól,
érdeklõdési körtõl függõ-
en mindenki megtalálja a
számára legmegfelelõbb
programot. 

* A SymbolGarden-ben
17 órától „Muzsikáló
Óbuda” címmel zongora
elõadás és kamaramuzsika
hallható. 

* A Puskás Pancho
SportPub-ban 17-tõl 18
óráig „Régi dicsõségünk”
címmel az Aranycsapat
tagjaival beszélgetnek.
Vendégek: Buzánszky Je-
nõ és Grosics Gyula. 

* A SymbolGallery&
EventHall-ban 18 órakor
Tenk László képzõmûvész
alkotásaiból nyílik kiállí-
tás. Utóbbi helyen 19-tõl
20 óráig vérbeli óbudai ka-
barét, kuplét, operettet lát-
hat a közönség. 

* A SymbolCafe&
Lounge helyszínen 20-tól
21 óráig Magyarország jö-
võjérõl, kulturális életérõl
beszélget Jókai Anna, Kiss
József és Balázs Péter. 

* A 220 éves pinceétte-
remben 21-tõl 22 óráig
„Borban az igazság” cím-
mel egyebek mellett bor-
dalokkal pezsdítik a han-
gulatot. * A Symbol Live
MusicClub-ban 22 órai
kezdettel Dósa Mátyás
tartja lemezbemutató kon-
certjét. (Bõvebb informá-
ció a www.symbolbu-
dapest.hu honlapon és az
info@symbolbudapest.hu
e-mail címen.)

Azoknál az események-
nél ahol nem tüntettük fel a
belépõjegyek árát, a prog-
ramok ingyenesek Óbuda-
Békásmegyer Önkormány-
zata támogatásával.

Összeállította:
Szeberényi Csilla

Elõzetes: a KoncArt-programban július 18-án Dom-
bóvári István stand-up comedy elõadása, a Stenk,
majd a Kaukázus együttes koncertje látható. * Az
Aquincumi Múzeumban Arisztophanész: Lüszisz-
traté címû komédiája tekinthetõ meg július 18-án,
19-én, 25-én és 26-án. * A Fõ téren a Stúdió 11 és
Váczi Eszter ad koncertet július 19-én.

Moór Marianna és Szilágyi
Tibor még két alkalommal
játssza Coburn kétfelvoná-
sos tragikomédiáját. 

A Csiszár Imre ren-
dezte darabban két

magára maradt ember
sorsát kísérhetjük fi-
gyelemmel, akik egy
különös helyen, egy kü-
lönös élethelyzetben ta-
lálkoznak. Izgalmas,
megható módon tárul

elénk, hogy napról nap-
ra, kártyapartiról kár-
tyapartira miként kerül-
nek közelebb egymás-
hoz. Az elõadások júli-
us 2-án és 3-án 20.30
órakor kezdõdnek az
Óbudai Társaskör kert-
jében. Rossz idõ esetén
a nagyteremben. (Cím:
Kiskorona utca 7.)

Színházi estek a Társaskör kertjében 

Kopogós römi
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� ÓBUDÁN, BUDÁN NON-STOP HÛTÕ,
FAGYASZTÓ, AUTOMATA MOSÓGÉP
SZERVIZ. Javítás esetén ingyenes kiszállás-
sal, garanciával 3 órán belül. Tel.: 06(20)928-
7507, 368-0864. Kovács Sándor
� Hûtõgépszerviz Óbudán! Megbízhatóság,
szakértelem több évtizede. Kelényi Imre, Keve
utca 21. Tel.: 242-6823, 06(30)931-3686
� HÛTÕGÉP SZAKSZERVIZ ÓBUDÁN!
Lehel, Zanussi, külföldi hûtõgépek javítása 35
éves gyakorlattal (ingyenes kiszállás). Várhidi
Gábor. Tel.: 250-0921, 06(20)972-5032
� TV-VIDEÓ SZERVIZ. Díjtalan kiszállás,
Böjtös Vendel és tsi. Cím: Kabar utca 6. Nyit-
va: h-p 9-tõl 17 óráig. Tel.: 244-3998
� Tv-,videó-, távirányító szerviz. Javításnál
ingyen kiszállás. Hétvégén is! Garanciával,
15% kedvezmény. Új készülékek nagykeres-
kedelmi áron kaphatók. III. ker. Kabar u. 5.
(Keresse a piros táblás szervizt.) Tel.: 243-
3844, ügyelet: 06(20)316-0933

� Konténerek olcsón, sitt, hulladékszállítás 4-
10 köbméteres lenyitható konténerekkel, kézi-
gépi rakodással, lomtalanítás kedvezményekkel!
Tel.: 06(30)948-4000; www.kontenerexpress.hu
� FÉG gázkészülékek szakszervize. Javítás,
felújítás garanciával. Adás-vétel, ingyenes ki-
szállás. Tel.: 244-5577, 06(30)429-2991
� TÉVÉJAVÍTÁS AZONNAL garanciával!
(Orion, Videoton, ITT- NOKIA, Nordmende,
Vestel, Schneider) Tel.: 06(20)471-8871
� Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás,
csomagolás, bútorszerelés, fuvarvállalás. In-
gyenes felmérés. Tel.: 06(20)972-0347,403-
9357,06(30)589-7542 

� BETÖRÉSVÉDELEM-Zárszaküzlet. Biz-
tonsági ajtók, ajtó-és ablakrácsok. Bemutatóte-
rem: Bp. XIII. Hegedûs Gy. u. 13. Tel.: 349-3918,
06(30)948-2175, www.betoresvedelem.com 
� Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól
a teljes felújításig. Petrás József villanyszere-
lõ mester. Tel.: 06(20)934-4664, 246-9021
ELMÜ által minõsített vállalkozás.
� KÖLTÖZTETÉS, NEHÉZGÉPSZÁL-
LÍTÁS, lomtalanítás, nemzetközi fuvarozás
7,5 t-ig, zongora, páncélszekrény.
Tel.:06(30)948-2206 OB/12-bõl OB-11bõl

� DUGULÁSELHÁRÍTÁS NON-STOP,
csatornaszerviz garanciával. Tel.: 240-8113,
06(20)335-3411, 06(30)912-9017
� Festés, mázolás, tapétázás magánszemé-
lyeknek, társasházaknak garanciával. III ke-
rületben kedvezmény! Tisztaság, pontosság!
Ingyenes kiszállás! Tel.: 256-4425,
06(20)994-7726
� REDÕNYGYÁRTÁS MÛHELYÁRON!
Reluxa-készítés, javítás, szalagfüggöny, há-
rom munkanap alatt. Tel.: 370-4932
� BURKOLÁS! Fürdõszobák, konyhák,
WC-k burkolását, kõmûvesmunkáit, csempe
javítását vállalom. Tel.: 06(30)341-3423,
367-2869
� Mosógépek összes típusának javítása 4
órán belül, 1 év garanciával. Tel.: 389-8073,
06(20)910-5311
� Villanyszerelés, falfúrás, garanciával rö-
vid határidõvel, Jakab József villanyszerelõ
mestertõl. Tel.: 06(30)940-6162
� Teljes körû központi fûtés-, víz-, gázszere-
lés-tervezéssel, javítással, kivitelezéssel.
Tel.:324-8692, 06(30)982-6269
� Horváth Ákos ajtó-, ablakdoktor. Minden-
féle ajtók, ablakok illesztését, javítását, átala-
kítását (bukóról nyílóra), szigetelését, zárak
cseréjét vállalom garanciával. Felmérés díjta-
lan! Tel.: 368-3604, 06(70)550-0269
� Kõmûves munkákat és családi ház terve-
zését, építését olcsón vállaljuk. Tel.: 06-
(20)220-0283, 06-(30)-501-7844, 250-5034.
� LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFES-
TÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST ingye-
nes takarítással, PARKETTALERAKÁST, -
csiszolást, javítást, CSEMPÉZÉST vállal kis-
iparos. Tel.: 202-2505, 06(30)251-3800
� ZÁRSZERVIZ: ajtózárak, hevederzárak
árusítása, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.:
242-1389
�Vízszerelés, gyorsszolgálat, csõrepedés ja-
vítása, mûszeres csõrepedés keresés, kamerás
csatornavizsgálat, duguláselhárítás, garanciá-
val, hétvégén is. Tel.: 06(30)914-3588
� Kõmûves és épületburkoló kisebb-na-
gyobb munkákat vállal garanciával, közüle-
teknek is. Tel.: 06(20)591-1367
� Lakatos mester, Sanyi bácsitól: rácsot,
rácsajtót, fémablakot, fémajtót, kaput, kerí-
tést, vasszerkezetet stb. Tel.: 06(20)921-0073
� KÖLTÖZTETÉS OLCSÓN, szakszerû-
en! Ingyenes dobozok. Bauer-Teher Tel.:
06(30)944-3717, www.bauerteher.hu
� Parkettacsiszolást, lakkozást, javítást,
szegélylécezést, lerakást vállalok. Barabás Je-
nõ kisiparos. Tel.: 349-4899, 06(30)253-
4175; 06(70)280-0479
� Lakásfelújítás: parkettázás, javítás, csi-
szolás, laminált parkettázás, festést, tapétá-
zást vállalunk. Tel.: 06(20)599-6598
� Konténer, sitt szállítás. Gépi földmunka
(Bobcat) Tel.: 06(30)392-6216
� Panellakásokban radiátorcsere akció!
9.000 Ft/db, 16.000 Ft/2 db, 21.000 Ft/3 db.
Továbbá vízszerelés és burkolási munkák.
Tel.: 06(20)323-4471
� Villanyszerelés! Lakások elektromos há-
lózatának felújítását, lakóházi fõvezetékek ki-

vitelezését és tervezését, mûszaki vezetést
Elmû regisztrált vállalkozás vállalja. Tel.:
06(30)921-5065
� Fûkaszálás, fûnyírás, metszés, fakivágás,
permetezés, fainjektálás, kerttervezés, rend-
szeres kertápolás. Tel.: 06(70)209-2138
� Kertépítés, díszburkolatok, öntözõberen-
dezések, tavak, sziklakertek, aszfaltburkola-
tok, tetõkertek, tervezése, kivitelezése ker-
tészmérnöktõl. Tel.: 06(20)330-2082
� Kõmûves, burkoló  munkát vállalok, fel-
újítást, építést, kulcsátadásig. Dugulás-elhárí-
tás, falbontás nélkül. Vízszerelés.. Tel.: 233-
2478; 06(20)943-7075
� Lakatos munkák - zárszerviz. Zárcsere,
hevederzár szerelés, rácsok, kapuk gyártása,
szerelése. Tel.: 233-2478; 06(20)943-7075;
� Vízszerelés, duguláselhárítás, gyorsszol-
gálat. Csõtörés elhárítás, WC tartály szerelés,
bojler vízkõtelenítés, egyéb javítási, szerelési
munkák. Tel.: 233-2478; 06(20)943-7075,
06(30)251-8862
� Könyvelés, bérelszámolás, hatóságok
elötti képviselettel, felelõsségbiztosítással
gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók ré-
szére. Tel.: 453-3447; 06(30)948-6249.
� Festés, mázolás, tapétázás, gipszkarton
szerelés, burkolás, parkettás munkák magán-
személyek, közületek részére. Tel.:
06(30)212-3308
� VÍZSZERELÉS-GYORSSZOLGÁLAT!
Duguláselhárítás, csõtörések, mûszeres kere-
sése, javítása, WC-k, csapok szerelése, hétvé-
gén is. Tel: 06(30)200-9905,
� Villanyszerelés, takarítás! Megbízható
csapattal komplett lakásfelújítás A-Z-ig!
Munkálatok utáni tkarítás, hétvégén is.
Szmerk Ferenc 06(20)317-2714 E-mail:
mchat@freemail.hu
� Víz-gáz-fûtésszerelés felújítás, új szerelé-
sek. Tel.: 06(30)388-8923 szaxs@freemail.hu
� Redõnyös munkák, javítás, átalakítás.
Szalagfüggöny, reluxa, szúnyogháló. Telefon:
06(70)380-9092
� Redõny,-reluxa,-harmonikaajtó,-szalag-
függöny-,roletta-,szúnyogháló-szerelés, javí-
tás. Tel.: h-p: 261-7298, 06(30)318-5217,
szo-v: 06(30)318-5217
� Rácsos ajtó, ablakrács, tolókapu, ková-
csoltvas kerítés készítése. Tel.: 243-4822;
06(20)358-4009
� Lakatosmunkát mindennemût vállalok.
Zárszerelést, védõrács, rácsos ajtó korlát, ga-
léria, kerítés, kapukészítés, javítást. Tel.: 243-
3294, 06(20)9424-943
� Vállalunk burkolást, vízszerelést, aszta-
losmunkát (konyhák, étkezõk, fürdõszobák,
teljes körû felújítása).
w w w . h i d e g b u r k o l o . c o m ;
www.burkolo.uw.hu Tel.: 06(20)323-4471
� Fuvarozás, költöztetés megbízhatóan, ol-
csón 2 és 4 t-ig vidékre is, rakodással. Kerü-
letieknek kedvezmény. Tel.: 405-5889,
06(30)996-4538
� Asztalos vállal: ajtó, ablak javítást, zársze-
relést, szigetelést, küszöb készítést, bútor ja-
vítást, zsanérok, pántok cseréjét, falfúrást.
Tel.: 251-9483; 06(20)381-6703

� Vérzik az ínye? A fogszuvasodás ma már
megelõzhetõ, jól kezelhetõ. Rendelõnk a
Nyugatinál várja önt. Tel.: 332-3782
� MA-URI masszázs - kiropraktika izületi
bántalmak feloldása, lumbágó, ferdülések,
gerincsérv megoldása. Tel.: 06(20)404-7304
� Végleg leszoktatjuk a dohányzásról 26
perc alatt biorezonanciás mágnesterápiával
7000 Ft-ért (egy alkalom elég), a Vörösvári
úti és a Békási SZTK rendelõkben bejelentke-
zéssel: 06(70)271-9867
� Hasi panaszok, puffadás, hasi görcsök,
hasmenés, székrekedés teljes körû kivizsgálá-
sa, szûrõvizsgálatok: labor, ultrahang, gyo-
mor-vastagbél tükrözés. Cím: Gastro MED
Kft. 1024 Bp., Margit krt. 5/b. Tel.: 315-0531;
06(70)340-8777; www.gastromed.hu
� Dr. Gulyás Miklós sebész fõorvos sebé-
szeti megbetegedések esetén (kisebb mûtétek,
tanácsadás, mûtéti javallat) magánrendelésén
áll a Betegek rendelkezésére. A rendelés he-
lye: III. Bécsi út 130. II./3. Elõzetes bejelent-
kezés telefonon: 0620/773-7565.
� Bõrgyógyászati, kozmetológiai magánrende-
lés: dr. Pardavi Ágnes. Helye: 1035 Szentendrei
út 10. Ideje: hétfõ, szerda 16-18 óráig, illetve
igény szerint. Bejelentkezés tel.: 06(30)201-9198
� Fül-orr-gégészeti magánrendelés minden
szerdán 18.30-tõl 19.30-ig. Cím: Orvosi
Centrum III. Kolosy tér 1/b. Tel.: 388-9406,
06(20)211-5190. dr. Müller Zoltán fõorvos
� Fogsorkészítés 35000 Ft plusz költségek
nélkül. A javítás megvárható. Lakáson is. Szél
u. 10. Tel.: 240-2059, 06(20)493-1675

� Dr. Bíró János szülész-nõgyógyász ren-
del a Duna Medical-ban. Cím: Bp., 1036
Kiskorona u. 20. Rendelési idõ: hétfõ 14-
20-ig. www.drbiro.hu Recepció: 387-1508

� Acupinctura magánrendelés, Fájda-
lom Ambulancia. Bp. 1033 Tavasz u. 7.
Dr. Polgár Éva Bejelentkezés: 06(30)991-
0115

� Fogyjon fülakupunktúrával orvos-ter-
mészetgyógyásznál III. ker. Tavasz u. 7.
Tel.: 06(20)481-4646

� Dr. Bánkúti Ernõ nõgyógyászati ma-
gánrendelését megkezdte. Hely: Duna
Medical Bp. III. Kiskorona u. 20. Rendelé-
si idõ: szerda 16-18. Bejelentkezés
06(20)531-4972

� Dr. Vojczek Éva bõrgyógyászat, kozme-
tológia, pszichoterápia, pszichodematológia,
tanácsadás, pszichoszomatikus betegségek ke-
zelése. Rendel: 1033 Tavasz u. 7. 06(30)954-
0942, e-mail:vojczekeva@freemail.hu, hon-
lap: www.vojczek.hu

�Bõrgyógyászati, kozmetológiai magánren-
delés. Bõrkinövések, értágulatok eltávolitása,
gyermekbõrgyógyászat. Budapest, 1027 Hor-
vát u. 28. (Margit-körútnál). Dr. Faragó Kata-
lin. Bejelentkezés: 06(30)964-5436

Egészség

� Mûbútorasztalos vállalja antik, styl
bútorok restaurálását, készítését, kárpitos
munkával, 38 éves gyakorlat! Tel.:
06(30)944-2206

� Társasházak, Lakásfenntartó Szövet-
kezetek teljeskörû képviselet, üzemelteté-
se. Kizárólag könyvelés is! Referenciák,
19 éves mûködés a III. kerületben. Tel.:
367-1373; 367-1853

� Bútorkárpitozás ingyenes szállítással,
garanciával, komoly referenciákkal. Óriási
szövetválaszték! Tel.: 06(20)943-5434

� Redõny, reluxa szerelés, garantáltan
legolcsóbban! Kiszállás, felmérés ingye-
nes! Tel.: 06(20)341-0043; 06(70)513-
9222

� BÚTORGYÁRTÁS, házgyári kony-
hák felújítása és egyedi bútorok készítése
ingyenes felméréssel. Tel.: 250-5518,
06(20)318-8409

� ZÁRKIRÁLY® Bt. ZÁR, LAKAT,
VASALAT. 1027 Bp., Margit krt. 54.
T/F:201-3928 1117 Bp., Fehérvári út 24.
T/F: 466-5654 + SZOLGÁLTATÁSAINK:
Kulcsmásolás: speciális is. Zárbetétek át-
kódolása. Fõkulcsos rendszerek. Heveder-
zárak szerelése. Szombatonként -10 %!!!

� „ALFA” tv, videó, számítógép szerviz.
Ingyenes kiszállás, helyszíni javítás. Az el-
végzett javításra garancia, nyugdíjas ked-
vezmény. Tel.: 243-2730, 06(20)997-2747

� KERÜLETI GYORSSZOLGÁLAT.
Gázkészülékek teljeskörû javítása, vízsze-
relés, vízórák kiépítése, villany, fûtésszere-
lés, gépi duguláselhárítás garanciával 0-24
óráig a hét minden napján. Tel.: 321-8082,
06(20)334-3437

� S.O.S. GÁZSZERVIZ Gázkészülékek
teljeskörû javítása, tisztítása, karbantartása,
komplett fûtési rendszerek kiépítése terve-
zéssel, fûtési rendszerek vegyszeres tisztítá-
sa 0-24 óráig garanciával, ünnepnapokon is.
Tel.: 291-2800, 06(30)269-0001

� S.O.S. DUGULÁSELHÁRÍTÁS és csa-
tornatisztítás gépiesített ipari technológiával
falbontás nélkül a hét minden napján garan-
ciával a lakosság és közületek szolgálatá-
ban. Tel.: 321-8082, 06(20)334-3437

� LAKOSSÁGI GYORSSZERVÍZ.
Víz-,gáz-,fûtés-, villanyszerelés és teljes
körû kiépítés, gépi duguláselhárítás. NON-
STOP 0-24 Tel.:06-1-321-3174,06(20)342-
5556

Szolgáltatás

Függönyök
Széles méret- és mintaválasztékban. Függönyvarrás (150 Ft/m)

Karnisok
Hajlított, egyedi méretre is. Ingyenes felmérés és felszerelés !

SZÉLES BÚTORSZÖVET VÁLASZTÉK !!!

AQUINCUM LAKÁSTEXTIL-MÉTERÁRU

(Pók utcai lakótelep), 1031 Budapest, Vízimolnár utca 2.

Tel./fax: 242-7157; Mobil: 06 (20) 926-3422, Nyitva H-P: 10-18, Sz: 9-13

E-mail: tex_ep@rubicom.hu; www.alakastextil.fw.hu
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�KÁLLAY AUTÓSISKOLA Családias autós-
tanfolyamok részletfizetéssel. Kiscsoportos vagy
egyéni foglalkozások bármely idõpontban. Jogo-
sítványosoknak gyakorlóórák. www.kallayauto-
siskola.hu Tel: 388-1533, 06-30-933-3619.

� Angol magánórák több évig Angliában élt
tanártól a Flóriánnál. Tel.: 06(30)285-2879
� Angol órák minden szinten, diplomás,
gyakorlott tanárnõnél. Tel.: 367-8160,
06(20)243-9043
� Magyar nyelv és irodalom, történelem és
esztétika tanár egész évben oktatást, felkészí-
tést, korrepetálást, vállal Óbudán, az általános
iskolától az egyetemig. Tel.: 367-4809,
06(70)619-5546
� Nyári dajka képzés. Kasza Képzõ. Tel.:
276-5918; NYsz: 01-0064-04
� Angol beszédcentrikusoktatás,  korrepe-
tálás,  precíz tanárnõtõl a Vihar utcában,
egész nyáron. Tel.: 06(30)952-3691
� Matek, fizika tantárgyakból egész évben
oktatást, felkészítést, korrepetálást, felkészí-
tést vállalok Óbudán az általános iskolától az
egyetemig. Tel.:  06(30)604-1478

� Egy vagy másfél szobás lakást vennénk tég-
la házban. Tel.: 243-1786; 06(20)485-0508
� III. Szõlõ utcában 2001-ben épült, I. em-i,
felújított, 30 nm-es garzonlakás eladó. Ára:
15 MFt. Tel.:06(20)935-0018, 316-9408
� Eladó lakást keresünk sürgõsen. Tégla
vagy panel építésût. Tel.: 06(70)521-0342;
lakos-lak.hu
� III. Csillaghegyen 2008-ban épült 229
nm-es II. em-i, kétszintes, panorámás, 1 nap-
pali+ 4 hálószobás lakás, garázzsal, saját kert-
résszel  78 MFt-ért eladó. Tel.: 06(20)935-00-
18, 316-9408
� III. kerületben keresünk eladó-kiadó in-
gatlanokat ügyfeleink részére. Tel.:
06(20)320-5390; www.ebeningatlan.hu 365-
1900
� Eladó két panorámás összevonható építé-
si telek Budakalász Rózsadombján. Víz van,
egyéb közmûvek, gáz az utcában, csatorna
hamarosan. Egyik: 890 m2, 19 millió Ft, má-
sik 1075 m2 22,5 millió Ft. Érd.: 06 (30)222-
1986
� Ha eladó, kiadó ingatlana van, vagy keres
a kerületben, forduljon bizalommal irodánk-
hoz. www.vivaotthon.hu Tel.: 239-0461,
06(20)983-1126
� III. Csillaghegyen 2008-ban épült 229
nm-es II. em-i, kétszintes, panorámás, 1 nap-
pali+ 4 hálószobás lakás, garázzsal, saját kert-

résszel  78 MFt-ért eladó. Tel.: 06(20)935-00-
18, 316-9408
� Háromszáz négyszögöles (1100 nm) zárt-
kerti  ingatlan Óbudától kb. 18 kilométerre,
horgásztó közelében, szép panorámával,
szemközt Solymárral, a telken lévõ vízzel és
gázzal sürgõsen eladó. Irányár: 4,2 millió Ft.
T: 367-3037, 06(70)2828-177.
� Ingatlaniroda  keres-kínál eladó-kiadó
ingatlanokat 13 éve folyamatosan Önökért.
Teljes körû, gyors korrekt ügyintézés: 315-
0031, 06(30)944-0088, www.amadex.hu
amadex@axelero.hu
� Ha házat, lakást épít, vásárol, kérésére
megvizsgálom. Dr. Székely statikus. Tel:
06(30)900-0963
� Csúcshegyen tulajdonostól 970 nm zárt-
kerti ingatlan új pincealappal, ipari árammal
9.000.000 Ft-ért eladó. Érdeklõdni:
06(20)569-3768
� Sárosd központjában, csendes utcában,
80 m2-es L-alakú felújított parasztház búbos
kemencével, déli terasszal, romantikus kert-
tel, örökzöldekkel, gyümölcsfákkal eladó.
Irányár: 7,9 MFt. Tel.: 06(20)393-0243
� Pomázon eladó 78 nm-es, háromszobás,
étkezõkonyhás, erkélyes, jó állapotú – 2 szo-
bával bõvíthetõ – I. emeleti társasházi lakás
239 nm-es kertrésszel, garázzsal. Tel.:
06(20)967-5691

� Baja kertvárosában, Darázs utcában 3
szobás családi ház kellemesen szeparált ud-
varral, kordonos szõlõvel eladó. Irányár 15
MFt. Tel.: 06(20)393-0243
� Garázs eladó Rómain, Ányos u. 11-ben,
13 nm-es. Tel.: 06(20)996-8210
� III. Óbudán 2002-ben épült, 50 nmes,
fszt-i, nappali + 1 hálószobás lakás garázzsal
eladó 27,5 MFt-ért. Tel: 316-9408,
06(20)935-0018
� Óbudától-Pomázig magánszemély keres
családi házat. 06-30-9960-451,
hefterev@freestart.hu

� Fashion&Style szépségszalon fodrászt,
kozmetikust, masszõrt, pedikûröst keres. Tel.:
06-70-250-1230
� Családokhoz keresünk és ajánlunk lein-
formálható bébiszittereket, idõsgondozókat,
házvezetõket. Micimackó.Tel.: 243-8280,
205-8700, 06(20)359-5918

� Kis- és nagytakarítást, lakásfelújítás utá-
ni takarítást vállalok. Tel.: 06(30)382-6029;
� Alapítványi óvoda Óbudán, a Testvérhe-
gyen óvodapedagógus jelentkezését várja
szeptemberi kezdéssel (angol nyelvtudás
elõnyben). Tel.: 367-3620; 06(20)262-2430
� Székelyföldi asszony (51) munkát keres
háztartásban, vagy idõsgondozásban. Tel.:
06(20)365-2234; 00-40-742-75-9894
� Kiskorona utcai civil szervezethez kere-
sünk nyugdíjas gépírót, számítógépes ismere-
tekkel elõnyben. Érdeklõdni: 06(20)368-
7810, Pintér
� Szeret beszélgetni? Szereti a társaságot? E
kérdéseinkre válasza igen, akkor várjuk je-
lentkezését! Tel.: 06(20)411-7786
� Független brókercég keresi vezetõit,
munkatársait. Tel.: 06(20)939-1390

� Kutyakozmetikánk a Vörösvári út 19-
ben szeretettel vár minden fajta kutyust, cicát,
szépülésre, kezelésekre. Tel.: 06(20)450-1977

� Antikváriumunk készpénzért vásárol
könyveket, könyvtárakat, képeslapokat, vit-
rintárgyakat, festményeket, hanglemezeket.
Tel.: 332-0243 OB-12-bõl
� Megunt, kiolvasott, feleslegesség vált
könyvei eladásában segítünk, könyvtárát,
metszeteit, képeit otthonában felértékeljük.
Antik-hálózat info@hunbook.hu Tel.: 486-
1515

� Bp., 1039 Jós utcában 1+2 fél szobás, fel-
sõfokú beltéri kivitelû lakás kiadó, 60 000.- +
rezsi. Üzenetrögzítõ: 212-7178 
� Frekventált helyen 20 nm raktárhelyiség
a Kolosy téren, a Kolosy Üzletházban
közösköltség áron kiadó. Tel.: 06(20)982-
5544
� Óbudán tulajdonostól a Szõlõ utcában
(Piachoz közel) 2 szobás, összkomfortos la-
kás III. em. (lift van) kiadó. Érd: 06(70)380-
8692
� Kiadó a Lajos utca 131-ben, utcára nyíló,
két helyiséges, összkomfortos, 23 m2-es he-
lyiség, irodának, orvosi rendelõnek kiválóan
alkalmas. Érdeklõdni lehet: Szabóné
06(20)555-3698
� Kiadó 24 m2-es komfortos helyiség iroda,
üzlet, vagy tárolás céljára, a Vízimolnár köz-
ben. Tel.: 242-3904

� Társközvetítés, kizárólag komoly kapcso-
latot keresõknek. Fogyatékossággal élõknek
is. Tel.: 06(30)467-5921 www.kettenszebb.hu

� Eladó 1986-os 1600-as dízel Opel E-kadett
jó állapotban, lejárt mûszakival. Tel.: 06-30-
919-5018

� NEVES ÉS ISMERETLEN FESTMÉ-
NYEKET, rajzokat, akvarelleket, képkerete-
ket, festõi hagyatékot vásárolok! Nagy Ernõ.
Tel.: 325-6881, 06(20)965-9048
� Óbudai régiségboltunk kp.-ért vásárol
festményt, ezüstöt, antik órákat, gyûjtemé-
nyeket, antik bútort, teljes hagyatékot! Üzlet:
Óbuda Zápor u. 10/b. Tel.: 240-7044,
06(20)977-2695 Óbudán csak Fricit keresse!
� Dr. Kovács Gizella legmagasabb áron
készpénzért vásárolok festményeket, bútoro-
kat, ezüsttárgyakat, vitrintárgyakat, csilláro-
kat, szobrokat, perzsaszõnyegeket, órákat,
mindent ami régi, hagyatékokat, bútorokat,
mindenféle régiséget. Hétvégén is. Tel.: 240-
1635, 06(20)333-3339
� Keleti Szõnyeg és Mûtárgybecsüs vásárol
régi, keleti szõnyegeket, sérült állapotban is
továbbá porcelánt és régi dísztárgyakat. Ki-
szállás díjtalan. Tel.: 06(30)456-3938

Régiség

Autó

Társkeresõ

�� Motorbeállóhely kiadó. Pünkösdfürdõ
út mellett, zárt, fedett, motorbeállóhely
hosszú távra kiadó. Tel.: 06(30)919-5018

Kiadó

Elad-vesz

� GÉPELÉST VÁLLALOK rövid határ-
idõvel! Leveleket, könyveket, dipl. munká-
kat, költségvetéseket, kézíratokat számító-
gépen írok. Tel.: 06(30)481-7821

Egyéb

� Szeretne pénzt keresni? Karriert építe-
ni? Akkor itt a helye! Legyen AVON koor-
dinátor vagy tanácsadó. Regisztráció in-
gyenes 15-25-35 % kedvezmény.Hölgyek
és Urak jelentkezését várom. Tel.: 243-
2593, 06(20)388-2034, 243-2593

Állás

� Jóarányú, 956 m2-es, ikerház építésére
is alkalmas telek eladó Békásmegyer
Ófaluban, Óbor köz 9. sz. alatt. Ár 32 MFt.
Érd.: Paulina András 06(20)326-5793

� Óbudai ingatlaniroda III. kerületi In-
gatlanok specialistája. Irodáink:
Vörösvári-Vihar u. sarok, faépület: 439-
1999; EuroCenter, galériaszint: 242-5599;
www.oi.hu

� Házrész eladó, sorház jellegû, két utcá-
ra nyíló 88 m2-es, három generációs.
www.ezahazelado.extra.hu Tel.:
06(30)378-8366

� STARToljon ránk! Referenciánk több-
száz elégedett ügyfél. Eladó/kiadó luxus-
ingatlanokat (családiház, ikerház) kere-
sünk külföldi/belföldi cégek felsõvezetõi
részére. 06(20)950-6165, 316-9408

� Ürömhegy tetején, Kõpor utcai termé-
szetvédelmi területtel határos, csöndes, bel-
területi, 3229 nm-es építési telek 49.500.000
forintért eladó. Te.: 06(30)360-5313

� Szigetmonostor határában (Szentend-
rei-szigeten), Surány IV-ben eladó egy 80
nm-es, összkomfortos családi ház, 22 nm-
es, vadonatúj burkolatú terasszal, kilátással
a Pilisre, 1080 nm-es gondozott telken.
Tel.: 06-(30)-941-6577, 06-26-395-213

Ingatlan

� Számítógép-kezelés oktatása, igény
szerinti tematika, egyeztetett idõben, a sa-
ját gépén, a saját lakásán is. Tel:
06(30)964-5331

� Matematika, fizikatanítás általános és
középiskolások részére szaktanártól. Ház-
hoz megyek. Tel.: 06(20)9590-134

Oktatás

Értékesítési csoportba 
vevõszolgálati munkatársat keresünk 

III. kerületi munkahelyre, angol nyelvtudással.
Feladatok: 

• viszonteladókkal való kapcsolattartás
• rendelések számítógépen való rögzítése
• bizományosi lerakatok elszámoltatása
• számlázás 
• un. területen szerzett tapasztalat

info@hungimpex.hu, fax: 453-7101
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Nyári táborok

T urnusok: július 7-
tõl 11-ig és július

21-tõl 25-ig. * Ajánl-
juk: általános és közép-
iskolás diákoknak, csa-
ládoknak, barátoknak,
felnõtteknek és a vaká-
ció alatt csellengõ gye-
rekeknek. Azoknak,
akik még nem tudnak
evezni és kormányozni.
A gyakorlottabbaknak,
akik szeretnének to-
vábbfejlõdni. Részvé-
tel: kötetlenül, elõzetes
bejelentés nélkül lehet
jönni az oktatás bárme-
lyik napján 8 fõig, kivé-
ve a pénteki Tündér-
szigeti túrát. Életkorra,
nemre való tekintet nél-
kül foglalkozunk min-
denkivel, aki kedvet
érez ahhoz, hogy meg-
ismerje a vízitúrázás
titkait. Bejelentkezni
csak a csoportosan jö-
võknek kötelezõ. Hely-

szín: a Rozgonyi Piros-
ka utca 28. szám alatti
vízitelep, az utca végén
a Duna-part. Megköze-
lítés: a HÉV-rõl a
Rómaifürdõ megállónál
leszállva gyalog a
Rozgonyi Piroska ut-

cán. A 34-es és a 106-os
buszról a Nánási út -
Királyok útja megálló-
nál kell leszállni.

A 3+1 elembõl álló
program célja: aktív
szabadidõs sportprog-
ramot nyújtó tábor,

ahol fokozatosan beve-
zetjük a kezdõket illet-
ve a haladókat a bizton-
ságos túrakenuzás és a
dunai vízi élet rejtelme-
ibe 6 éves kortól. A
több elembõl való ki-
alakítás miatt a hoz-

zánk fordulók képessé-
geit egyénileg fejleszt-
jük tovább. * A teljesen
kezdõk megtanulhat-
nak nálunk evezni, a
gyakorlottabbak kor-
mányozni, és végül egy
igazi vándor-vízitúra
táborban is részt lehet
venni, melyet kifejezet-
ten az evezés oktatáson
résztvevõ gyerekek
számára szervezünk.
Az oktatásnak nem fel-
tétele a klubtagság,
vagy a vízitúrákra való
befizetés, mivel ez egy
valóban ingyenes lehe-
tõség a kenuzás és ka-
jakozás kipróbálására -
életkortól függetlenül.

Az úszás tudás nem
kötelezõ, mert min-
denkire mentõmel-
lényt adunk!

Napi program: hét-
fõtõl péntekig 10 órakor
van a gyülekezõ, a ké-
sõbb érkezõk is csatla-
kozhatnak a csoporthoz.
Elõször regisztráljuk a
jelentkezõket, felírjuk a
gyerekek nevét, lakcí-

Ingyenes egyhetes evezésoktatás a Szünidödõ-programban

Élménygazdag vízitúrázás a Dunán

FOLYTATÁS A 19. OLDALON

Vakáció Csillaghegyen
Nyári tábor 4-10 éves
gyerekeknek szakképzett
pedagógusok vezetésé-
vel július 11-ig, hétköz-
napokon 8-tól 18 óráig a
Csillaghegyi Közösségi
Házban.(Információ: Uh-
rin Csaba /06-70-536-
1794/, Merkó Ágnes /06-
20-938-4022/, Budai Bea
/06-20-402-9340/. Cím
Mátyás király út 13-15.
www.cskh.hu)

Sporttal az
egészségért
A táborozás alatt (augusz-
tus 11-tõl 15-ig, naponta
7.30-tól 17 óráig) a nem
versenyszerû sportokból
kapnak ízelítõt a résztve-
võk.A szaktábor helyszíne
az Óbudai Mûvelõdési
Központ. Program: bar-
langtúra; páros tájékozó-
dási futás; evezés csapat-
hajóban; gyalog- és kerék-
pártúra. Jó idõ esetén für-
dés a strandon. (Az egy-
hetes szaktábor díja 8.000
forint, mely tartalmazza az
étkezés, a belépõk, techni-
kai eszközök és a szakmai
kiadványok költségét.) Je-
lentkezés a szaktáborra
Had Andrásnál, a 388-
7370-es telefonszámon.

Anyári szünetben,
szerdánként 10-tõl

12 óráig az Óbudai Mû-
velõdési Központ (ÓMK)
látja vendégül a Szüni-
dödõ programban a kéz-
mûves foglalkozások
iránt érdeklõdõ gyerme-
keket szüleikkel együtt,
valamint azokat a sportos
fiúkat és lányokat, akik
szívesen mérik össze tu-
dásukat játékos formá-
ban. 

Idõpontok 
* Július 2-án: kézmû-

ves foglalkozás. Sport:
kosárlabda verseny. *
Július 9-én: kézmûves

foglalkozás. Sport: mi-
ni tájfutás. * Július 16-
án: kézmûves foglalko-
zás. Sport: ügyességi
pálya. * Július 23-án:
kézmûves foglalkozás.
Sport: 7-próbás ver-
seny. * Július 30-án:
kézmûves foglalkozás.
Sport: pingpong villám-
torna. * Augusztus 6-án:
kézmûves foglalkozás.
Sport: akadályverseny.
* Augusztus 13-án: kéz-
mûves foglalkozás.
Sport: tollaslabda vil-
lámtorna.

(A részvétel ingyenes.
Cím: San Marco utca 81.)

Szerdánként irány 
a San Marco utca! Tudta ön, hogy

• Magyarországon minden
5. gyermek túlsúlyos vagy
elhízott? • ha a jelenlegi
tendencia folytatódik, ak-
kor 2010-re körülbelül 15
millió elhízott gyerek és
serdülõ lesz Európában? •
a gyermekkori elhízásnak
felnõttkorban számos szö-
võdménye kialakulhat? • a
túlsúlyos gyermekek nagy
része felnõttkorban is súly-
felesleggel küzd?
Ha gyermekének ilyen
gondjai vannak, akkor a
megoldás a FittTábor!
A FittTáborban gyermeke
• III. kerületi szakemberek
(orvos, védõnõ, dietetikus,
gyógytestnevelõ, pszicho-

lógus és az OÉTI munka-
társai) vezetésével játszva
tanulhat az egészséges
életmódról; • számos
sportágat megismerhet és
kipróbálhat; • a táborban
egészségesen étkezik, és
különféle egyszerûbb éte-
lek elkészítését is megta-
nulhatja; • a Balaton-part-
ján élvezheti a szabadban
játszható csoportos játéko-
kat; • egész napos biciklitú-
rán vagy kiránduláson ve-
het részt.
A FittTábor helyszíne:
Balatonszabadi-Sóstó If-
júsági Tábor. Ára: 29.800
Ft/fõ (a térítési díj tartal-
mazza a fent leírt progra-
mok mellett a napi 5-szö-
ri étkezést és az egész he-
ti strand-belépõt). Érdek-
lõdni és jelentkezni a kö-
vetkezõ címen lehet:
Óbudai Sport és Szabad-
idõ Nonprofit Kft., 1037
Bp., Rádl árok utca 1. Tel.:
388-9770. www.nonprofit
obuda.hu, sport-diak@
kszki. obuda.hu
Moravcsik Zoltán, 06-20-
576-5317.

Á lom-Világ 2008 a
mottója az óbudai

Szaléziaknál tartott Nyári
Oratórium napközis tábor-
nak, ahová alsós és felsõs
diákokat vártak júniusban
két hétig. De ne csüggedje-
nek azok, akik akkor kima-
radtak a programokból,

mert augusztusban még
egy hét hátravan.

Mi a Nyári Oratórium?
Játék és sport, kézmûves
foglalkozás, imádság, sé-
ták és kirándulások, verse-
nyek, tánc, mûhelyek,
strandolás, vízi akadály-
versenyek és sok-sok ka-

land. Idõ-
pont: au-
gusz tus
25-tõl 29-
ig. Hely-
szín: Bé-
csi út
1 7 5 .

(Részletes információ és
jelentkezési lap: nyariora-
torium.atw.hu)

Gyermektábor a Szaléziaknál

FittTábor a Balatonnál

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Menjünk Szentendrére!
Rejtvényünkben három szentendrei nevezetessé-
get talál. Beküldendõ a vízszintes 8. és 35., vala-
mint a függõleges 1. sorok megfejtése.
VÍZSZINTES: 1. Szúrós gyomnövény. 8. Az elsõ
beküldendõ sor (zárt betûk: Ö. R. T.). 14. Egyfajta
fúvós hangszerek. 16. Ismertetõjegy. 17. A Gondol-
kodó szobrásza. 18. Fordított testrész. 20. Kocsiféle
jármû. 21. O. Z. Y. 22. R-rel az elején európai állam.
25. Asztácium vegyjele. 26. Ezen a napon. 28. Egyik
szülõké. 29. Testrésze. 30. Olaszország. 33. Kanóc
belseje! 34. Szájjal  említ. 35. A második bekülden-
dõ sor. 38. Duna-közeli helység fordítva. 40. Rag be-
tûi keverve. 41. Vajon tanult?! 43. Légy „mondja”.
44. Férfival kapcsolatos német szó. 46. Annyi, mint.
47. Két amper! 49. Résztvevõnek. 51. Á. P. P. 52.
Hullajtom. 55. Angol kölyök. 56. Ebédhez készíti elõ
az asztalt. 58. Slawomir …, lengyel író. 60. Olasz fér-
finév. 62. Kézben fogom.
FÜGGÕLEGES: 1. A harmadik beküldendõ sor
(zárt betûk: S. L. B.). 2. Okkal kapcsolatos. 3. Gal-
lium, deutérium és ittrium vegyjele. 4. Á. R. E. 5. …
Manfredi, olasz színész volt. 6. Szén és nitrogén
vegyjele. 7. Ördög. 9. Sír. 10. Végek nélküli Böske!
11. Mihail …, orosz-szovjet filmrendezõ volt, fordít-
va. 12. Hófehérke része! 13. Vonaljelölõ eszköz a
vasiparban. 15. Cserjefajta. 19. Nemlétezõ, de szükséges rész. 23.
Szíriai város. 24. Névelõs vashutára. 27. Sík, sima angolul. 29.
Török férfinév. 31. Árral lát el. 31. Olasz és belga autók jele. 34.
Hint. 36. Gallynak. 37. ÁÁÁÁ. 39. Lopott dolog. 42. Kissé raga-
dó. 45. Vége, franciául. 48. Fordítva vág! 50. Kambodzsai, thai-
földi, belga és osztrák autók jele. 51. Egy helyben volt. 53. Tartó-
eszköz. 54. Sportruha. 57. Megkevert ára! 59. Knock out. 61. For-
dított állóvíz.                                                        Ipacs László

A megfejtéseket az 1035 Bp., Szentendrei út 32. szám alá nyílt leve-
lezõlapon július 8-ig várjuk. A helyes megfejtést beküldõk között
könyvjutalmat sorsolunk ki, melyet szerkesztõségünkben vehetnek át.
A június 16-án megjelent, „Fesztivál” címû rejtvényünk helyes meg-
fejtése: „Jövõbarát Alapítvány; Blues Bolhák; Piroch Gábor kaszka-
dõr”. Könyvjutalmat kapnak: Zsoldos Anikó 1032 Budapest, Szõlõ
utca 92.; Ormos István 1037 Budapest, Rozália utca 40.; Bagi János
1039 Budapest, Gyûrû utca 5. 3/10. 

mét és a szülõk telefon-
számát. A rövid tájékoz-
tató után közösen leme-
gyünk a partra.

Elsõ elem az
evezésoktatás

A leendõ evezõsök-
nek „Indián” vagy „Kis-
indián” mutatja meg a
lapátfogás és az evezés
titkait. Addig foglalko-
zunk az érdeklõdõkkel,
amíg ki nem alakul a
stabil biztonságérzete
mindenkinek, majd a
többi tapasztalt oktató
foglalkozik a tanulók-
kal. * A mentõmellé-
nyek kötelezõ felvétele
után elkezdõdik a part-
közeli gyakorlás, és az
egyéni fáradékonyság
figyelembevételével
próbakörökre megyünk.
Akik már tudnak kenuz-
ni, azok addig a kijelölt
kormányosok által veze-
tett hajókban evezhet-
nek.

Ha foglalt minden ha-
jó vagy pihenni akar va-
laki, akkor a parton a
fák árnyékában a társas-

játékokkal lehet játszani
vagy olvasni. * A kor-
mányosok 13 órakor rö-
vid ebédszünetet tarta-
nak, majd a folytatódik
az oktatás.

A szülõk és az idõseb-
bek is kipróbálhatják a
kenukat, mert bátorítjuk
a közös családi evezést.

A program 17 órakor
ér véget de 16 órától el-
kezdjük felvinni a hajó-
kat. Azokra a gyerekek-
re, akikért késõbb jön-
nek a szüleik, vigyá-
zunk a telepen.

A hazamenetel elõtt
kötelezõ a kijelentke-
zés, ha az aggódó szülõk
telefonálnának, ponto-
san nyilván tudjuk tarta-
ni, mikor ment el a cse-
metéjük.

Második elem a
kormányosképzés

A kormányosképzés
külön része a program-
nak, de párhuzamosan
zajlik vele. Elõzetes fel-
készültségtõl függõen
csoportokra osztjuk az
érdeklõdõket az egyéni

képességeik és felké-
szültségük alapján,
majd megkezdjük a ta-
nítást. Kormányos okta-
táson az vehet részt, aki
már kiválóan tud evezni
és elmúlt 12 éves.

A tanulás ideje alatt
minden jelentkezõ
szakoktatói segítséggel
sajátíthatja el a stabil
négyszemélyes túrake-
nuk irányítását.

A kellõen felkészült
jelentkezõk végül a sike-
resen teljesített kormá-
nyosi vizsgával bizo-
nyíthatják rátermettsé-
güket a hajóvezetõi
posztra. Kormányosi pó-
lót is kapnak, amennyi-
ben csatlakozva az eve-
zésoktatásba, részeseivé
válnak az Óbudai Sport-
egyesület csapatának.

Az egyhetes evezés-
oktatást a péntekre szer-
vezett Tündér-szigeti
vízitúrával zárjuk.

Harmadik elem a 
Tündér-szigeti vízitúra

A szokásostól eltérõ-
en már nem oktatást tar-

tunk ezen a pénteken,
hanem elvisszük a részt-
vevõket egy igazi élmé-
nyekkel teli „próba”
vízitúrára.

Gyülekezés 10 órakor
a telepen, majd a le-
génység elosztása után
levisszük a hajókat a
partra. Pihenõ beiktatá-
sával a Tündér-sziget-
hez evezünk fel, és meg-
állunk a Duna közepén
lévõ magányos cédrus
szigetén is, ha jó a vízál-
lás. * Itt kikötünk, majd
megebédelhet mindenki
a magával hozott szend-
vicsekbõl, majd vízi-
csatázunk, illetve ját-
szunk. Napozás után
megkerüljük a Luppa-
szigetet, és hazaevezünk
a Rómaira, ahová körül-
belül öt órára érkezünk
meg.

Negyedik elem az
egyhetes vízitúra 

A régebben nálunk
evezõ gyerekek ekkor
már izgatottan készü-
lõdnek az oktatás utáni
igazi, Komáromtól Bu-

dapestig tartó (július
14-tõl 19-ig és július
26-tól 31-ig) Szünidödõ
vízitúrákra, melyekbõl
több turnust is indítunk
a nyáron elsõsorban az
evezés oktatások részt-
vevõinek.

Felszerelés: vízálló
szandál vagy papucs,
törülközõ, naptej, sap-
ka, váltás ruha, szend-
vics. * Étkezés: önellá-
tás. A parton vannak
drága büfék, de inkább
azt javasoljuk, aki csak
teheti, otthonról hoz-
zon magának enni-inni-
valót.

A program költsége:
mindenkinek ingyenes,
és nem szükséges hozzá
tagság.

Tájékoztatás: Hor-
váth „Indián” Pál, Hor-
váth Péter „Kisindián”.
Tel./fax: 240-3353. Mo-
bil: 06-20-9683-685,
06-20-321-0811. Aktuá-
lis kiírások, informáci-
ók: www.ose.hu E-mail:
ose@ose.hu

Óbudai Sportegyesület
Vízitúra Szakosztálya
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A magyar rallycross  eddi-
gi legnagyobb sikerét érte
el június elsõ hétvégéjén
az óbudai Bánkuti Gábor a
legmagasabb szintet je-
lentõ Eb-futamon, a PS-
Racing Centerben. A zuho-
gó esõben kvalifikációs
futamot nyert több Euró-
pa-bajnok és Eb-futam
gyõztes elõtt. Az eddigi
legjobb magyar eredmény
5. hely volt, ami szintén
Bánkuti nevéhez fûzõdött.

H azaérkezése után
Gábor így számolt

be a történtekrõl: 
- Szombaton, száraz

idõben a 13. helyen áll-
tam, de az elõttem lévõ
öt versenyzõ csak 0,6
másodperccel volt gyor-
sabb, és ez egy 990 mé-
ter hosszú pályán nem
tragédia. Az ebben az
évben elkészült Peugeot
206 1,6 technikailag
még elmarad a legjob-

bakétól. Hiányzik még
körülbelül 35 lóerõ a
motorból, a karosszériá-
ból pedig mintegy 130
kilogrammot kell lefa-
ragni, így száraz verse-
nyen egyelõre még nem
tudok a dobogóért küz-
deni. De ha vizes a pá-
lya, ezek az arányok el-

tolódnak. Akkor sokkal
többet nyom a latba a
precíz, pontos vezetés, a
bevállalós féktáv, és az
improvizáció is - hang-
súlyozta. 

- Nos, most szeren-
csém volt, mert vasár-
nap a 3. kvalifikáció
megkezdése elõtt óriási

felhõszakadás zúdult a
pályára. De hiába indul-
tam az elsõ rajtkocká-
ból, két svéd versenyzõ
a 30 lóerõ többletükkel
lerajtoltak, és csak har-
madiknak tudtam for-
dulni a rajt utáni kanyar-
ba. Farbot az elsõ kör
végi célkanyarban elõz-
tem meg, Johanssont
pedig a második kör
hajtûkanyarja elõtt ér-
tem utol, és elõztem
meg szintén belsõ íven.
Utána pedig azt men-

tem elõl, amit tudtam, 4
kilométeren 10 és 14
másodpercet kaptak.
Egyébként Farbo az Eb
összesítésben 3., a má-
sik svéd a 7. 

Az ezután következõ
futamokban a legjobbak
is csak megközelíteni
tudták az idõmet, de el-
sõ helyemet nem veszé-
lyeztette senki. A futam
után odajöttek az ellen-
felek, nézegették az au-
tót, nézegették a gumi-
kat, rázták a fejüket. Va-
lamit nem értettek, csa-
patunk pedig örömmá-
morban úszott. 

Sajnos a délutáni dön-
tõkre elállt az esõ, és a
harmadik körben, ami-
kor a belga Martintól
akartam elvenni az elsõ
helyet, a váltóm meghi-
básodott, néhány sebes-
ségi fokozat eltûnt belõ-
le, örültem, hogy végül
a 7. helyet, és vele a tíz
Eb pontot meg tudtam
szerezni - zárta a beszél-
getést Bánkuti. 

(bjunior@freestart.hu
w w w . r a l l y c r o s s -
portal.hu)

Osztrák Európa-bajnoki Futam 

Óbudai rallycross siker
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Sport és kézmûvesség
a Római-parton
Gazdag sport progra-
mokkal, futballal, te-
nisszel, pingponggal és
úszásoktatással, vala-
mint kézmûves foglal-
kozásokkal napközis tá-
bort szervez a CSMSZ
SE 5-14 éves gyerekek-
nek, már óvodás kortól.
(Helyszín a Római-part
erdõs, árnyas környe-
zete. Jelentkezés: Csil-
laghegyi Mozgás Sza-
badidõsport SE, Kelen
Balázsnál a 06-70-314-
0021-es telefonszá-
mon. Honlap: www.csil-
laghegysport.hu)

Úszásoktatás
Kezdõknek és haladók-
nak tartanak úszásokta-
tást a vakáció végéig a
Laborc utcai Barátság
Szabadidõ Centrumban.
Foglalkozások: kedden
és csütörtökön 16 órá-
tól. (Ár a létszám függ-
vényében. Érdeklõdni
Hagyó Balázsnál lehet a
06-20-568-5859-es tele-
fonszámon.) 

Röplabda alapok
A Vasas SC 2008. évi
Magyar Kupa gyõztes,
magyar bajnok röplab-
da szakosztálya várja a
sportág iránt érdeklõdõ
általános iskolás kislá-
nyokat. A Vasa Opus-
Via Óbuda színeiben ki-
váló körülmények kö-
zött és kiváló szakem-
berek irányításával ta-
nulhatják meg a röplab-
da alapjait az érdeklõ-
dõk. (Bõvebb informá-
ció Benkóné Kõrös Ma-
rikától a 06-30-654-
6760-as és Hõnig Lász-
lótól a 06-30-253-0306-
os telefonszámon.) 

Nálunk Te is 
lehetsz bajnok!
Gyere a BKV Elõrébe
kajakozni-kenuzni! Vár-
juk 8-12 éves fiúk és lá-
nyok jelentkezését a kö-
vetkezõ telefonszámo-
kon: 06(30)347-8944;
06(30)680-0637. (Cím:
Királyok útja 255.)

Lapunk megjelenésének
napján már minden bizonnyal
elkészülnek a Gaz de France
Budapest Grand Prix lelátói,
melyek már 3 ezer látogatót
képesek befogadni a Római
Teniszakadémián. 

AWTA-tornán július 5-
tõl 13-ig Szávay Ág-

nessel együtt, a nevezések
alapján a legjobb 20-ból
három, a legjobb 50-bõl ki-
lenc játékos teheti tisztele-
tét. Márky Jenõ, a sport-
centrum ügyvezetõ-igaz-

gatója 1994 óta rendezi a
budapesti nõi nemzetközi
teniszversenyt, mely idén
175 ezer dollár összdíjazá-
sú, de jövõre 245 ezressé
lép elõ. A Teniszakadémia
teljes bõvítése után már 4
ezren férnek be a létesít-
ménybe, ezzel 1992 óta
elõször, ismét lesz igazi te-
niszstadionja hazánknak.

Nyári
akciós

kerékpárok

Az NB III-ban szereplõ III.
kerületi TUE felnõtt labda-
rúgó csapata a Budaka-
lászt fogadta otthon a baj-
nokság utolsó fordulójá-
ban. Az óbudai együttes
gyõzelemmel zárta a sze-
zont: 3:1-re verte meg ri-
válisát. A Kerület ezzel a
VII. helyen zárt a sorozat-
ban.

A mostanában gyõ-
zelemhez szokott

TUE-szu rko ló t ábo r
bosszúságára a Budaka-
lász szerzett vezetést az
idény utolsó találkozó-
ján, a 10. percben talál-
tak a hálóba a vendégek.
Nem kellett sokáig várni
az egyenlítésre, Bakos
Szabolcs (a képen
jobbra) szabadrúgásból

szerzett góljának kö-
szönhetõen szépített a
Kerület. Újabb tíz perc

elteltével már átvette a
vezetést az óbudai csa-
pat, Gubán László közé-

pen kilépett a védõk kö-
zül, kicselezte a kapust
és elgurította mellette a
labdát (2:1). Nem sok-
kal az elsõ félidõ vége
elõtt állította be a 3:1-es
végeredményt a TUE,
miután Harnisch kicse-
lezte a Budakalász vé-
dõjét, majd a kapus lá-
bai között talált az ellen-
fél kapujába.

A 3:1-es hazai gyõze-
lem azt jelenti, hogy a
Kerület a VII. helyen
zárt az NB III-ban, va-
gyis hozta, amit elvártak
az együttestõl. A csapat
46 pontot szerzett, 53
gólt lõtt és 39-et kapott. 

A bajnokságot a Száz-
halombatta nyerte a
Törökbálint és a Fehér-
vár II. elõtt.

Gyõzelemmel búcsúzott a TUE a szezontól

Júliusban három izgalmas
programra hívja tagjait és
az érdeklõdõket az Óbudai
Sportegyesület Vízitúra
Szakosztálya.

K i lesz százados? Aki
teljesíti az immár ha-

gyományos, 102 folyam-
kilométeres távot Almás-
füzitõ és a Római-part kö-
zött július 5-én. (Részvéte-
li díj: 5000 forint.)

Gályával a halászléfõ-
zõ versenyre. A népszerû
bajai halászléfõzõ ver-
senyre a RabszolGályával
indulnak útra július 9-én
az egyesület Rozgonyi Pi-
roska utcai vízitelepérõl a
hallevet és a dunai hajóká-
zást (táv: 180 folyamkilo-
méter) kedvelõk. A július
13-án záruló eseményen

10 ezer forint befizetésével
lehet részt venni.

Dunajec túra. Lengyel-
országot és Szlovákiát
érinti a 24 folyamkilo-
méteres, július 17-tõl 20-ig
tartó Dunajec túra. (Költ-
ség: 10 ezer forint.)

Bõvebb információ
Horváth „Indián” Páltól
és Horváth Péter „Kis-
indián”-tól a 240-3353-
as, a 06-20-968-3685-ös,
a 06-20-321-0811-es tele-
fonszámokon, vagy www.
ose.hu

Vízitúrák az Óbudai
Sportegyesülettel

SPORTNAPKÖZI ÕSZTÕL. Elõzetes: sportolás és
tanulás szeptembertõl minden délután, 14-tõl 17
óráig. Választható sportágak: tenisz, atlétika, labda-
rúgás. Lehet csak sportoktatást is igényelni, a heti
edzésszám egyeztethetõ. Gyermekszállítás meg-
oldható kisbusszal. (Érdeklõdni Hagyó Balázsnál le-
het a 06-20-568-5859-es telefonszámon.)

Világklasszisok tornája 
a Római Teniszakadémián

• Önkormányzati sport-
napot rendeztek június
20-án a Duna-parti
Klub Hotelben. 
• Az NB III-ban játszik a
következõ szezonban a
Csillaghegy Munkás Tor-
na Egylet labdarúgó-csa-
pata. Ebbõl az alkalomból
ünnepséget szerveztek jú-
nius 21-én a Márton utca
25. szám alatt. 
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� A Fidesz 3. választókerületének irodájában az ingyenes jogse-

gély és adótanácsadás júliusban és augusztusban szünetel.

Szeptembertõl indulnak újra a szolgáltatások.

� Dr. id. Vég Tibor és dr. ifj. Vég Tibor ügyvédek ingyenes jogse-

gélyszolgálata júliusban és augusztusban szünetel. Az elsõ al-

kalom szeptember 11-én lesz.

� Ingyenes jogi tanácsadás minden hónap elsõ csütörtökén

17-tõl 19 óráig a Mókus utca 1-3. szám alatt. (Elõzetes bejelent-

kezés a 368-9464-es telefonszámon.) 

� A Fidesz 4-es választókerületének megbízásából dr. Gáthy Zsu-

zsanna ügyvéd minden hónap harmadik csütörtökén ingyenes jo-

gi tanácsadást tart, 16-tól 19 óráig a Békásmegyeri Közösségi

Házban (Csobánka tér 5.). Bejelentkezés nem szükséges. (Érdek-

lõdni lehet a Fidesz 4-es választókerületének irodájában, a Hímzõ

utca 1. szám alatt, a 06-20-483-3547-es telefonszámon.) 

� Az MDF ingyenes tanácsadást szervez a Budapest, II. kerület

Bimbó út 63. szám alatti irodájában, csütörtökönként 16-tól 18

óráig. (Elõzetes idõpont-egyeztetés munkanapokon 8-tól 16 óráig

a 353-0624-es számon.) 

� Olvasóink minden szerdán 17 és 19 óra között telefonon fel-

tehetik társasházakkal és ingatlanokkal kapcsolatos kérdéseiket

jogi szakértõnknek, dr. Németh Zsuzsannának, és bejelentkez-

hetnek ingyenes tanácsadásra. Tanácsadás személyesen: a hó-

nap 3. péntekén, 9-tõl 12 óráig a Békásmegyeri Közösségi Ház-

ban (Csobánka tér 5.). Telefon: 243-8639.

� Lakásszövetkezeti és társasházi tanácsadást legközelebb

szeptember 4-étõl tartanak a Mókus utca 1-3. szám alatt.

Ingyenes tanácsadások
Elhunyt Rak Lajos, a Horvát Kisebbségi Önkormányzat elnöke,
és dr. Faragó Sándor gyermekorvos, gyermekpszichiáter, a
„pingpong doki”.
• Rak Lajos, a Horvát Kisebbségi Önkormányzat elnöke 59 éves
korában elhunyt.Tisztségét 2002-tõl látta el 2008. június 7-én be-
következett haláláig. A kerület saját halottjának tekinti.
• Dr. Faragó Sándor gyermekorvos, gyermekpszichiáter, a „ping-
pong doki” 63 éves korában elhunyt. A III. kerületben gyermekor-
vosként praktizált, és kerületünkben kezdte el a ma már országo-
san is elterjedt éjszakai pingpong-bajnokság szervezését. Létre-
hozta a Magyarországi Éjszakai Sportbajnokságok Egyesületét
azzal a céllal, hogy a hátrányos helyzetû fiatalok ne az utcán
csellengjenek. Idén már több mint 40 éjszakai sportklub mûködik
az ország több pontján. A program idõközben nemzetközivé vált,
Erdélyben, Ukrajnában, Szerbiában közel tíz testvérklub van. Dr.
Faragó Sándor egész életét a gyerekek gyógyítása, és ennek a
mozgalomnak szervezése, elismertetése töltötte ki. A „pingpong
dokit” a fõváros és a III.kerület saját halottjának tekinti.

Gyászol Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata

Dr. Kézdy Mária gyermek-
gyógyász szakorvos 2008. jú-
nius 10-én, hosszú szenvedés
után, 75 éves korában, a szent-
ségekkel megerõsítve vissza-
adta lelkét Teremtõjének.

Hamvasztás utáni búcsúzta-
tása 2008. július 22-én 13.15

órakor lesz az Óbudai Temetõ
szóró parcellájában (Bécsi út
365-371.), a római katolikus
egyház szertartása szerint. 

Az elhunyt lelki üdvéért az
engesztelõ szentmisét 2008.
július 24-én 18 órakor mutat-
juk be az Óbudai Szent Péter és
Pál Fõplébánia-templomban
(Lajos utca 168.)

A gyászoló család

Gyászhír
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ÓBUDA, a III. kerületi Önkormányzat lapja, megjelenik 68.000 példányban
Igazgató-fõszerkesztõ: Karalyos József

Lapszerkesztõ: Klug Miklós

Fõmunkatárs: Szabó Adrienn • Munkatárs: Szeberényi Csilla • Tördelés: Ujvári Sándor

Kiadja az Önkormányzat megbízásából az IMPRESS-RÉGIÓ Kft.

Szerkesztõség, hirdetésszervezés: 1035 Bp., III. Szentendrei út 32. Tel./fax: 430-1250.

Kiadó: 1052 Bp., V. Váci u. 18. I. em. Tel./fax: 411-0266, 235-0417, 267-0525.

Nyomás: Grafika Press Zrt. 1106 Bp., Jászberényi út 55. Felelõs vezetõ: Gampel István

PPOOLLII-DDEENNTTIISSTT KKFFTT..

ÓÓBBUUDDAAII FFOOGGOORRVVOOSSII RREENNDDEELLÕÕJJEE
III. Lajos utca 142.

Rendelés: hétfõtõl péntekig 8-20 óráig
Tel.: 250-54-82

Idõpontegyeztetés telefonon vagy személyesen a recepciónál.

50%-os kedvezmények 
július 4-ig élnek

– IMPLANTÁCIÓ ( fogbeültetés) orvosi vizsgálata

– FOGÉKSZEREK 

– FOGSZABÁLYOZÁS ORVOSI VIZSGÁLATA

– FOGKÕLEVÉTEL A DENTALHYGIENIKUS NAPON

MÁS FOGORVOSI BEAVATKOZÁSOKRA DIÁK ÉS 

NYUGDÍJASOKNAK 30%, DOLGOZÓKNAK 20% 

KEDVEZMÉNYT BIZTOSÍTUNK!
Teljes körû fogászati ellátás gyerekeknek és felnõtteknek. Esztétikus

fogtömések, inlay-onlay, porcelán és arany betétek, fémmentes por-

celán koronák, fogfehérítés és pótlások rövid határidõvel

SZERZÕDÉSÜNK VAN: Tempo, Vitamin, Honvéd, Vasutas, K&H

Medicina, MKB, OTP, Patika, Dimenzió, Kristály, Allianz Hungária,

Danubius, Évgyûrûk, Talizmán, Egészségért, Axa, Generáli, Pro-

Vita, Új Pillér, ADOSZT, Aranykor Egészségpénztárakkal.

A kedvezmény mértékérõl érdeklõdjön a recepción, az igénybevételhez

személyi-, nyugdíjas- és diákigazolványát hozza magával!

A rendelõben modern technikával felszerelt fogorvosi székekkel, panoráma
röntgennel, intraorál-kamerával, monitorral, ultrahangos fogkõ-eltávolítással,
jó minõségû fogászati anyagokkal várjuk tisztelt pacienseinket.
A rendelõ korszerûen felszerelt FOGTECHNIKAI HÁTTÉRREL REN-
DELKEZIK. Rövid határidõ, fogbetegségtõl függõen.

Dr. Tószegi Attila reumatológus fõorvos

egyedi módszerrel, az aktív reumatológia

segítségével szünteti meg a fájdalmat, és

állítja vissza az eredeti funkciókat.

- Fõorvos úr! Mit jelent az aktív reumatoló-

gia fogalma? 

- Az aktív reumatológia mozgásszervi reu-

matológiai fájdalmak, mozgáskorlátozottsá-

gok, ízületi akadályozottságok, mozgásbe-

szûkülések, lágyrész-gyulladások gyors, ha-

tékony és tartós megszüntetése, gyógyítása,

funkció-helyreállítása speciális, egyedi

injekciós-infiltratív eljárásokkal.

- Milyen fájdalmaknál eredményes az aktív

reumatológia?

- A leggyakoribb mozgásszervi fájdalmak-

nál - mint az izom-, ín-, ínszalag-, ínhüvely-,

ízületi tömlõgyulladások -, a kis- és nagy-

ízületi fájdalmaknál , mozgáskorlátozottsá-

goknál, funckióbeszûküléseknél, járásnehe-

zítettségeknél. Külön fejezetet érdemelnek a

leggyakoribbnak mondható hát- és derékfáj-

dalmak, amelyek során sokszor elõfordul

hajolási nehezítettség, mozgáskötöttség, a

végtagokba sugárzó fájdalom és sántítás. Az

akut és krónikus lumbágó jellegû esetektõl a

bordaközi idegbecsípõdésig hihetetlen nagy

a beavatkozási és gyógyítási lehetõségem.

- Milyen eredmény várható?

- Az aktív reumatológia körébe tartozó pana-

szok megszüntetéséhez általában három-négy-

öt alkalom szükséges (a megbetegedés jellegé-

tõl, a panasz kezdetétõl, a folyamat kiterjedé-

sétõl függõen), utána a fájdalommentesség sok

esetben évekig, évtizedekig megmarad.

- Az aktív reumatológia egyedi, különleges

eljárásnak számít?

- Igen. Az ízületek felépítésének és mûködé-

sének alapos ismerete mellett precíz injekci-

ózási technikát igényel. Ennek oka, hogy a

legnagyobb fájdalmat is sokszor akár egy

rettentõen picike, pár milliméter átmérõjû

szövetdarab gyulladása, vagy például egy

ideg egy körülírt helyen való nyomatása

okozza. Ezt a pontos helyet kell tévedés nél-

kül megtalálni.

- Mit ad az aktív reumatológia a betegnek?

- A fájdalomtól és mozgáskorlátozottságtól

való gyors megszabadulást, a teljes funkció-

helyreállítást.

A fájdalmak doktora
Az orvoshoz fordulás leggyakoribb tünete: fájdalomElõzetes: a XIX. Országos Origami Ta-

lálkozónak a Békásmegyeri Közösségi
Ház ad otthont augusztus 8-tól 10-ig.
Az esemény a Magyar Origami Kör alapí-
tásának 20. évfordulója is egyben. A prog-
ramban elsõsorban a pályázók alkotásainak
versenye, origami foglalkozások, kiállítás,
könyv- és filmbemutatók szerepelnek. A

szervezõk várják a kerületi óvodák, iskolák,
civil szervezetek jelentkezését. (Részvételi
díj: 3800 forint, a Magyar Origami Kör
tagjainak 2800 forint. Jelentkezés a
www.origamisok.extra.hu, a www.origa-
mi.homoludens.hu honlapokon, a mari-
ann.villanyi@budavital.hu e-mail címen és
a 06-20-941-6269-es telefonon.)

Országos origami találkozó Békásmegyeren
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A Baráti Bõrlabda Football
Club (BBFC) nyári sporttá-
bort szervez napközis
rendszerben 5-10 éves ko-
rú gyermekeknek a III. ke-
rületi táborban (Laborc
utca 2.), gyönyörû õsfás
parkban.

ABBFC évek óta le-
hetõséget biztosít a

sportolni, illetve futbal-
lozni vágyó gyermekek-
nek - a mozgáskoordiná-
ció fejlesztésére különö-
sen odafigyelve - óvo-
dákban és iskolákban
szervezett edzéseivel,
nyáron táboraival.

A turnusok hétfõtõl
péntekig tartanak, a gyer-
mekeket 7.30 órától vár-

ják, táborzárás 16.30-kor.
A tábor programjai között
szerepel a napi fociedzé-
seken illetve a játékon túl:
egyéb sportolási lehetõ-
ség (kosárlabda, tollas-
labda, stb.), illetve fürdés
helyben, fûtött vizû gyer-
mekmedencében. A tá-
borban napi három étke-
zés és a délutáni alvás le-
hetõsége biztosított.

Idõpontok: július 7-tõl
11-ig, július 14-18-ig,
július 21-tõl 25-ig.

Részvételi díj: 15.400
Ft/hét, melyet a tábor el-
sõ napján (hétfõ reggel),
a helyszínen lehet befi-
zetni. Érdeklõdni és je-
lentkezni lehet: Kender
Zsolt, 06-30-515-5641.

Napközis tábor

BÁRCZI GÁLA KERINGÕVEL. A felsõsök mûsorszámait a 8.m osztályosok keringõje nyi-
totta a június 7-ei gálán, a Bárczi Géza utcai Általános Iskola tornatermében

ÓHEGY NAPOK. Mátyás király és a reneszánsz állt a kö-
zéppontjában a június 13-tól 15-ig tartott Óhegy napok-
nak. Az Óbuda Hegyvidékiek Egyesületének tagjai a
meghívott elõadók segítségével felelevenítették Mátyás
király reneszánsz udvarát, a kor szokásait, viseletét,
fegyvereit, táncait, ételeit, a kort idézõ balladákat 

KÉPZELETBELI UTAZÁS VILLAMOS VILIVEL. A Csillaghegyen élõ gyere-
kek nagy örömére egy leselejtezett UV-villamost vásárolt a helyi közös-
ségi ház vezetése a BKV-tól. A kisebbek szülõi felügyelet mellett tehet-
nek majd képzeletbeli utazást az öreg jármûvön, melyet tervek szerint
hamarosan felújítanak

A Platán Közmûve-
lõdési Könyvtár

(Arató Emil tér 1.) nyári
rövidített nyitva tartása:
hétfõn 14-tõl 18, kedden
és csütörtökön 14-tõl
19, pénteken 14-tõl 18
óráig. Szerdán és szom-

baton zárva. * Nyári
zárva tartás: a biblioté-
ka július 21-tõl augusz-
tus 3-ig zárva lesz. Nyi-
tás: augusztus 4-én.

A Platán Közmûvelõ-
dési Könyvtár Fiók-
könyvtára (Csobánka

tér 5.) hétfõn 10-tõl 15,
kedden és csütörtökön
12-tõl 19, pénteken 9-tõl
14, minden páros hét
szombatján 9-tõl 13 órá-
ig fogadja a könyv bará-
tait. Szerdán zárva. *
Nyári zárva tartás: a
könyvtár július 14-tõl
augusztus 3-ig zárja be

k a p u i t .
Nyitás: au-
gusztus 4-
én.

A Platán könyvtár nyári nyitva tartása

A Békásmegyeri Kö-

zösségi Ház honlap cí-

me megváltozott. Új cí-

mük: www.bekasme

gyerikozossegihaz.hu

A BKH 
új honlap címe

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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